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  עיקרי הדברים

  רקע

 –תשי"ח הרשויות הניקוז בישראל פועלות מתוקף שלושה חוקים עיקריים: חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, 

את  יםמגדיר . חוקים אלו1965 –וחוק רשויות נחלים ומעיינות, התשכ"ה  ;1959 –; חוק המים, התשי"ט 1957

ורשויות הנחלים הן בקביעת תוואי הנחל, הסדרתו וניקוזו, והן בסילוק מפגעי תברואה סמכויות רשויות הניקוז 

כולם או  –יכולה לבצע את תפקידי רשות הנחל  רשות ניקוז ושמירה על ערכי הטבע והנוף שבתחומי הנחל וסביבתו.

בוצע עד  – , הסדרתם וניקוזםקביעת תוואי הנחליםהחלק הראשון, העוסק ב מקצתם, עפ"י הנחיית השר הממונה.

בסדר  , אם בכלל,נוף קיבל התייחסות משניתהטבע והשמירת ב יום בכל רשויות הניקוז, אולם החלק העוסקה

כרמל להגדיר אמנה משותפת שות ניקוז יסיון ראשון ברבוצע נ 2004. בשנת העדיפויות עד לשנים האחרונות

. אמנה זו המוסכמת על רשות הניקוז ורשות הטבע והגנים, בחסות האגף לשימור קרקע וניקוז של משרד החקלאות

מוסכם שיאפשר ביצוע פעולות ניקוז תוך שמירה על בתי גידול רגישים וות מתכונת לעבודה משותפת ונוהל נועדה לה

זו התבסס על היכרות של  ניסוח אמנה נוף וסביבה.טבע, מפגיעה בערכי ככל האפשר ות בנחלים ובתעלות תוך הימנע

  מקיף של מצאי החי והצומח לאורך גדות הנחלים באזור.אקולוגי השותפים לכתיבת המסמך עם השטח, ולא על סקר 

יכת ערוצי פכוונה המוצהרת של המשרד לאיכות הסביבה להוה ,עם הבנת החשיבות לשמירת ערכי הטבע והנוף

הנחלים ממטרד למשאב, הוחל ברשויות הניקוז השונות בתהליך מובנה יותר של קביעת מדיניות מוסכמת ומתואמת 

הראשונה שגיבשה מסמך רגישות סביבתית לפעולות תחזוקה של כנרת הייתה עם רשות הטבע והגנים. רשות ניקוז 

גליל מערבי הולכת בעקבותיה. ונחלים שות ניקוז ורהמבוסס על סקר אקולוגי שנערך בשטח, שבתחומה,  הערוצים

ולא להסדרת  השוטפת בלבד,יש להדגיש כי המסמך מתייחס להיבטי התחזוקה  .דו"ח זה הינו התוצר של יוזמה זו

  הנחלים, הנידונה במסגרת גופי התכנון השונים עפ"י חוק.

 – בנחלי הגליל המערבי העליון, ו2008אוקטובר -בחודשים אוגוסטבוצע חלזון -באגן הנעמןאקולוגי -סקר הידרו

בוצע  בנחלי הגליל המערבי העליוןסקר בוטאני . 2009מאי - בחודשים אפריל, מנחל בצת בצפון ועד נחל יסף בדרום

  .2009יוני - בחודשים אפריל חלזון-, ובאגן הנעמן2008 אוקטובר-אוגוסטבחודשים 

לא תוספת של הקצאות מים לנחלים החרבים זה לח, להדגיש כי הדו"ח הנוכחי מבוסס על המצב הקיים בשט יש

 חקלאותלמכבר במרבית השנה. עם תפיסת מי המעיינות של מרבית הנחלים בגליל המערבי לצורכי צריכה ביתית, 

חורף. החזון  שיטפונותלנחלי אכזב הזורמים רק בעקבות  –תעשייה, הפכו הנחלים שזרמו בעבר במשך כל השנה לו

בלי ההחלטות העוסקים בנושא זה הוא השבת המצב לקדמותו ככל הניתן, כך שנחלי הגליל שצריך להנחות את מק

המערבי יחזרו להיות נחלים איתנים, עם כל הנובע מכך עבור הצומח והחי המגוונים והעשירים שאכלסו בעבר את 

תקף בקטעי הנחלים , כפי שמשמקורות המים וסביבותיהם. פוטנציאל השיקום הוא גבוה לאורך מרבית קטעי הנחלים

 מי קולחין וא, מסוחררים בריכות דגיםמי הבודדים המקבלים הקצאה קבועה של מים, ואפילו אלו עודפי קידוחים, 

מושבים, יוכל חזון זה להפוך  במי קולחיןמושכל ם חלופיים כגון התפלה ושימוש . עם פיתוח מקורות מימושבים

  לרווחת החי, הצומח והאדם. –למציאות 
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  העבודהמטרת 

גליל מערבי ונחלים של רשות ניקוז  קהוחזתת ועבודלביצוע מתכונת המלצה לצורך קביעת הכנת מסמך ומפה שיהוו 

, תוך שמירה על בתי גידול רגישים והימנעות מפגיעה בערכי טבע, נוף ספטמבר-בחודשים מאי בנחלים ובתעלות

, מאגן נחל בצת בצפון ועד אגן הניקוזבאחריות רשות וסביבה. המסמך יקיף את כל הערוצים המתנקזים לים התיכון ש

לצורך  –יש להדגיש כי עבודה זו מהווה המלצה עבור רשות הניקוז ורשות הטבע והגנים  חלזון בדרום.-נחל נעמן

אשר ייקחו בחשבון הן את היבטי שמירת הטבע והן את צרכי הניקוז בהם  –ומפת הסכמה משותף גיבוש מסמך הבנות 

  ת הניקוז עפ"י חוק.מחויבת רשו

  

  ממצאים

  סקר בוטאני

הנחלים המתנקזים לים התיכון, מהים ועד לנקודה שהוגדרה  8ק"מ בכל  230-סה"כ נדגמו בגליל המערבי העליון כ

גבול הסקר נקבע בדרך כלל באזור המעבר בין המופע ההררי של הנחלים לאזורים  .כל נחל כגבול הסקר במעלה

 סדרה והתחזוקה.תחתרים בדרכם אל הים. באזורים אלה מתבצעות עיקר פעולות הההאלוביאליים בהם הנחלים מ

  בנוסף, נדגמו גם קטעים במעלות הנחלים העוברים בקרבת ישובים/שטחים חקלאיים, שתיתכנה בהם פעולות תחזוקה.

בנוסף,  .ול לחיםמוגדרים כמינים של בתי גידהמינים  40נדירים, מתוכם  יםמחמיני צ 61סה"כ נצפו  :מינים נדירים

 10 ,/חוף הים/חולותמליחות מינים של 9נדירים שאינם קשורים דווקא לבתי גידול לחים:  יםמחמיני צ 21נמצאו 

 21מתוך כלל המינים הנדירים,  .תיכוני-של חורש ים ניםמישני ו ,רותסביבות מופקרקעות כבדות/שדות/של מינים 

 פיעל  "מוגנים"מינים - מוגדרים כ 34, ומתוך כלל מיני הצמחים, )"אדומים"(מינים  נמצאים בסכנת הכחדהמינים 

  .חוק

מסיכום הממצאים הבוטאניים עולה כי עושר המינים הכללי עולה ככל שמתרחקים מהים ועולים במעלה  :אופי הצומח

מח הצומח הטבעי דומיננטי יותר מאשר צו ,מעלות הנחליםקטעי הנחל שב. בחינה של הרכב המינים מעלה שבהנחל

, יש עם זאתשל בתי גידול מופרים. קטעי הנחל התחתונים בדרך כלל מופרים יותר והרכב הצומח משתנה בהתאם. 

המאופיינים  וחדנמצאו כאתרים איכותיים במי , מלבד אלו המופרים באופן קיצוני,להדגיש כי מרבית שפכי הנחלים

  ./חולות/חוף היםבצמחיית מליחות

  

  אקולוגי- סקר הידרו

מתוכם ממחלקת החרקים והיתר תולעים,  60%- טקסונים של חסרי חוליות אקווטיים, כ 37 סקרבצאו סה"כ נמ

חמישה טקסונים של סרטנים, ארבעה מיני  ,סדרות-מבין החרקים נמצאו נציגים מחמש סדרות ותת .סרטנים וחלזונות

לים, אילנית מצויה, צבי ביצות, דגי כללו צפרדע נח /נצפו במיםבעלי חוליות שנדגמו .מערכות תולעים ארבעחלזונות ו

  גמבוזיה ושפמנונים.

עם במקבץ נפרד נעמן הנחל  :מקבצים 5נמצאו ) cluster analysis( אשכולותבניתוח בבחינת עושר המינים 

שני עם הבמקבץ (נחל כזיב)  חרדלית עיןו 42סער, תעלה  תעלתשפע, -עיןתעלת אחריו עושר המינים הגבוה ביותר; 

ונחל  7, תעלת מסריק השיירה- /עיןצוף- עיןתעלת לזון, נחל חתעלת מילואות, במקבץ השלישי ; גבוה עושר מינים

עם עושר מינים  תעלת קוקוי, נחל כבול, תעלה צפונית ונחל געתון רביעיהבמקבץ ; עם עושר מינים בינוני העמק-בית

  נמוך ביותר.המינים העם עושר  בצתנחל שפך נחל כזיב, נחל יסף ושפך , 4תעלת מסריק ובמקבץ החמישי ; נמוך
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שפע, בתעלת סער, -תעלת עיןבנמצא  בעלי המוגלובין/וויר אטמוספרייותר של מינים נושמי אבנמוך האחוז ה

האחוז  .7תעלת מסריק בו 42תעלה בנעמן, חרדלית (נחל כזיב), בתעלת מילואות, בנחל ה- בנחל בית העמק, בעין

נחל בבצת, נחל בכבול, נחל בלזון, בנחל ח נמצאבעלי המוגלובין /אטמוספריוויר הגבוה ביותר של מינים נושמי א

להעיד על ערכים גבוהים של חומר  יכולשל מינים אלו  . אחוז גבוההשיירה- /עיןצוף- תעלת עיןבויסף נחל ב ,געתוןה

  .הללובאתרים מומס ) ועל ריכוזים נמוכים של חמצן BODאורגני (

דומה שנמצאה בסקר הנוכחי מראה כי הרכב החברה  הרכיכות באזור הנעמןשל חברת השוואה לסקרים קודמים 

שנים בהשוואה לסקרים שנערכו בירידה משמעותית בעושר המינים  קיימתאולם , 2005-לזה שנמצא בסקר שנערך ב

  פגיעה בבתי הגידול.דרדרות איכות המים ו, כפי הנראה כתוצאה מהיוסקרים מוקדמים יותר) 2001קודמות (שנת 

  

  סיכום הממצאים האקולוגיים

שפכי הנחלים וקטעי הנחלים שבמעלה הנחל הם הרגישים ביותר מבחינה אקולוגית, מסיכום כלל הממצאים עולה כי 

ת תוואי הנחל החל מכיסוח צומח בלבד ועד הסדר –בדרגות שונות  טופלוש רד הנחלשבמו ואילו קטעי הנחלים

שעברו הערוצים, כמו גם פעילות תחזוקה אינטנסיבית במשך ההסדרה שברור פחות רגישים. כבתעלת בטון, נמצאו 

ככל  –כפועל יוצא מכך  .ברגישות נמוכה יותרנמצאו ולכן  הם,לירידה בערכיות האקולוגית של והביא ,שנים

, בנוסףכך תעלה הערכיות האקולוגית גם בקטעים הללו.  –שההתערבות בעתיד תהיה קטנה יותר ואינטנסיבית פחות 

וככל שזרימת המים בו רבה  : ככל שהנחל נקי יותר מזיהוםדרגת הערכיותאיכות המים ל קשר הדוק ביןגם א נמצ

כך, הנחלים בהם מתקיימת זרימת מים,  , כך עולה מספר המינים, ומתרבים המינים הרגישים יותר לתנאי עקה.יותר

שפע (אגן ניקוז - ורות", דוגמת תעלת עין"מק המשוחררים ממתקני חברת ולו המועטה ביותר, כתוצאה מהקצאות מים

נמצאו כבעלי הרגישות הגבוהה  –צוף/שיירה (אגן ניקוז תעלת סער), נחל כזיב ונחל הנעמן -נחל געתון), תעלת עין

ביותר. הנחלים שנמצאו כבעלי הרגישות האקולוגית הנמוכה ביותר הם אלו אשר סובלים מזיהום מתמשך וקבוע של 

  מטוהרים בדרגות שונות דוגמת נחל אבליים, נחל כבול ונחל תמרה.מי ביוב/מי קולחין ה

  

  תוצרים

  ומפה מלווה הכוללים:רגישות אקולוגית הוכנו מסמך 

  .עבודות עפר.  ב. כיסוח: א. הנדרשות תחזוקהפעולות הרמות  תהגדר  .1

לכל דרגת רגישות  ולמידת פגיעותם. בהתאם לאיכותם האקולוגית ולתעלות דרגות רגישות לנחלים 5 תהגדר  .2

  ומועד ביצועה. צעתהמו תחזוקהאת סוג פעילות ה המדגיש באופן ברור על גבי המפהנקבע צבע מייצג, 

בהתאם לדרגת  העבודהסוג לקביעת מתכונת  תצעהו בכל דרגת רגישותות מלצהמו תחזוקהפעולות ה תהגדר  .3

  הרגישות.

, כאשר לכל קטע הוגדרה דרגת הרגישות העבודהחום שבת ערוצי הנחלים והתעלותלקטעים של  חלוקה ועציב  .4

  האקולוגית על פי ממצאי הסקר בשטח.

 כוללת את כל הנחלים והתעלותהלפי מפתחות הצבעים,  המסכמת את ממצאי הסקר האקולוגימפה  תכנה  .5

  .)1 (מפה שבתחום העבודה
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  גליל מערביונחלים וז : ממצאי הסקר האקולוגי בנחלי רשות ניק1 מפה
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  מבוא. 1
תפיסת היעלמות בתי הגידול הלחים היא תוצאה של פיתוח הארץ, ייבוש הביצות, הטיית הזרימה וניקוז מי הנחלים, 

בישראל, הממוקמת . מסוגים שוניםלעיבוד חקלאי ולפיתוח  והכשרת שטחים םאקוויפריהנמכת מפלסי המעיינות, 

הגידול הלחים, המהווים מקום מחייה  חשיבות אקולוגית בקנה מידה עולמי לשימור בתי נהעל גבול המדבר, יש

ראל מבוקשים ה ייחודיים. לנופי מים טבעיים יש גם ערך חברתי וכלכלי רב. אתרי המים בישילבעלי חיים וצמחי

עבודה זו עוסקת  הציבור הרחב, המבקש לנפוש בגנים הלאומיים, בשולי הנחלים, במקווי המים וכד'.מאד ע"י 

ניקוז, תוך מזעור הפגיעה בתפקודם האקולוגי והנופי הצרכי  לשיענו עתחזוקת נחלים ל הגדיר קריטריוניםלבמאמץ 

  .גליל מערביונחלים שבאחריות רשות ניקוז של הנחלים 

  

  נחלי הגליל המערבי 1.1

  

היא שאיכות המים כיוונית. משמעות הדבר - בהם קיימת תנועת מים חדמבין מקווי המים, שהנחלים הם היחידים 

 לא הגדותמ – כיווניים-ין בין הנחל לסביבה הם בעיקרם חדיחסי הגומלגם מעלה. במורד הנחל מושפעת מאיכותם ב

מושפעת מכמות המשקעים ואופן פיזורם,  ת הזרימהוכה יותר. עוצמהשפעת הנחל על הסביבה נמבעוד ש ,נחלה

יחסית בשל היות אחוז הנגר העילי בנחלי הגליל המערבי נמוך  יקוז ומאופי הקרקע והתכסית באגן.מגודל אגן הנ

בגלל שכבות הקרקע המחלחלות, הפעילות הגיאומורפולוגית בהם איטית לאורך זמן. אולם, בשנים גשומות עולה 

של מ' לשנייה ואלפי מ"ק  2-3מ' ויותר במקומות הצרים, מהירות הזרימה מגיעה לכדי  2ס המים בנחלים עד מפל

גורפים איתם סלעים, אדמה וצמחייה. לשיטפונות בעוצמה גבוהה חשיבות רבה במערכת האקולוגית של מים 

הנחל ממשקעי סחף המדרונות, הנחלים, מכיוון שהם פותחים את אפיקי הנחלים מסבך צמחיית הגדות, מנקים את 

ולבריכות המים להתנקות, לרענן ולחדש את אוכלוסיות החי  ,להשתקםבאפיקים רים למערכת הצומח ומאפש

  והצומח שבהן.

 500-600הגליל נחשב כחבל הארץ הגשום ביותר שבתחומי ארץ ישראל. כמויות הגשם השנתיות נעות בין 

מ"מ ברכס הר  1,000-בגבעות הגליל המערבי, ומגיעות לשיא של כמ"מ  600-700-מ"מ בגליל התחתון, עולות ל

 ה נחלים עיקריים הנשפכיםישידי ש-, מנוקז עלהארצית הגליל העליון המערבי, מערבה מקו פרשת המיםמירון. 

 חלזון.- נחל הנעמןאגן להעמק ויסף. הגליל התחתון המערבי מתנקז - , געתון, ביתלים התיכון: בצת, כזיב, שעל

היו בעבר נחלי איתן בהם זרמו כמויות מים גדולות, ומי המעיינות הצלולים שנבעו בערוציהם  הנחלים הללו מרבית

זרמו דרכם עד לשפכיהם אל הים. מעידים על כך מפעלי המים הקדומים לאורך אפיקי הבצת, הכזיב, הגעתון 

- יו לאורך כל ההיסטוריה כמקור מוהנעמן, ששרידיהם עומדים באפיקי הנחלים ובגדותיהם. מימי המעיינות שימש

פה ותרבות חקלאית ענ סביבתם,השתייה לאוכלוסיות שהתיישבו בסמוך למקורות המים ובערים שהתפתחו ב

אפיקי הנחלים כבר במאות הראשונות לספירה. בנחלים אלו גם התפתחה מערכת אקולוגית עשירה במיני התפתחה ב

, עצי דולב מזרחי וערבה מחודדת וצמחיית מים טבולה עשירה חי וצומח הקשורים למים: צמחיית גדות מגוונת

  ומגוונת.

לכך  הצר והמסועף, הגורם ,קוויאופיים הגיאומטרי המ נובעתרגישותם הגבוהה של נחלים לפגיעות סביבתיות 

שהיחס בין היקף המערכת (דרכו נכנסות למערכת הנחל השפעות מהסביבה היבשתית, למשל חומרי דישון או 
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שטח המגע  ,הסביבה היבשתית) גבוה ביותר. באופן זה השפעותת ולבין שטח או נפח המערכת (בו מוטמע מזהמים)

תכונות  ות אחרות (למשל, אגמים ומאגרים).בין הסביבה היבשתית לנחל גבוה ביותר בהשוואה למערכות אקווטי

עי יכולת שיקום טבלהם  נות, אך גם מקשל הנחלים מגבירות את רגישותם ופגיעותם האקולוגיתאלו ייחודיות 

  מהירה יחסית לאחר הסרת המפגע.

המערבי חל פיתוח מואץ של מערכות אספקת מים בגליל  –מאז תחילת ההתיישבות החדשה לפני כמאה שנים 

מנדט הלכה ופחתה עם השנים. בתקופת ה –מהמקורות הטבעיים, וכמות המים שנותרה לזרימה חופשית בנחלים 

ינות אפק. לאחר קום המדינה הקימה חברת יבמעיינות כברי ובע שוניםהמים הממוכנים הראהוקמו מפעלי  בריטיה

על מעיינות נחל כזיב; ומפעל  הנשען –זיו -המערבי: מפעל עין מקורות את מפעלי אספקת המים הגדולים של הגליל

מיליון מ"ק מי  17-מעיינות כברי וגעתון. בממוצע שנתי מנוצלים בגליל המערבי כהמנצל את  –געתון - כברי

בתוך שנים לכך ש הכל המעיינות הגדולים שבנחלי הגליל הביא תפיסתמיליון מ"ק מי קידוחים.  50-מעיינות וכ

ובהם עצי דולב וסבך צמחיית רבים קטעי נחלים כך, התייבשו אכזב.  ייבשו והפכו לנחל –קטעי נחל איתן  ,ספורות

נוסף לכך,  לחלוטין. אף נעלמובמרבית המקומות צטמצמו מאוד וה , ונופי החי והצומח של המערכת הנחליתגדות

, גורמים לירידת התהום מהם- קוויפרים של הרי הגליל ושאיבת מיהשנים האחרונות לתוך הא 40-קידוחים שנעשו ב

מעיינות הטבעיים מהשל מקורות המים עד לכדי ייבוש מוחלט לדלדול נוסף  – ובהמשך ,םהתהו- המפלס של מי

  נחלים.בעבר ב טעי האיתן שהיוולייבוש ק

לנציבות המים בדרישה לעגן כמויות מים  70-סוף שנות הפנתה רשות שמורות הטבע בבמצב חמור זה 

הושגו הקצאות מים לרוב הנחלים.  . במהלך השנים שחלפו מאז,לשמירת טבע בנחלים בדרך של הקצאות מים כחוק

תהום שאובים -, כשמקור המים הוא מיקטעי נחלים מסוימיםב זרימת מים שפירים בעזרת הקצאות אלו מתקיים רצף

, אך כפי שהיו בעבר להיות אותם נחלי איתןו רחזלא  . אמנם הנחליםהמוזרמים לנחלים על ידי חברת "מקורות"

ות אלו גם ולמניעת התייבשות מוחלטת של הנחלים. הקצא ,םשל המצב הקוד מה-יפורהישג הקצאות המים הביא לש

הפעילות  – אופן חלקיבולו  ,מלוא אורכם, ובכך מובטחתימשכו בנחלים ליטפוניות יזרימות השמבטיחות כי ה

  הגיאומורפולוגית שלהם.

  

  א. סקירה הידרולוגית
  

הנחל נכנס לשטח קמ"ר.  123-כשלו ניקוז אגן השטח . יישראלני מבין נחלי הגליל המערבי ההצפו :נחל בצת

(תמונה  מ' מדרום למאגר ראש הנקרה 300-לה לזרעית, ונשפך לים כמדינת ישראל מלבנון בין היישובים שתו

הבצת כיום מדרום: נחל שרך, נחל גליל ונחל מצובה. ו מצפון: נחל נמר ונחל חניתה; –ריים יובליו העיק. )1

, שבו מזרימה רשות הטבע לוןיק"מ מצפון לקיבוץ א 1-כשל באורך  יובליו הינם נחלי אכזב, למעט קטעו

הזרמה זו החלה לאחר שהמעיינות יבשו בשנת טבע בנחל. השמירת ם לנחל באופן מלאכותי לצורך והגנים מי

. הנביעהיתר בקידוחי חברת "מקורות", שהורידו את גובה מי התהום אל מתחת לגובה -בשל שאיבת 2000

מדי רם זועדיין  גליל,נחל ו , נחל שרךבירניתנחל  יהום, אולם ביובלי הנחל העליונים:קטע הנחל הזורם נקי מז

 מזהם את מי התהוםו ,עקב תקלות במערכות הביוב האזוריות – או מטוהר ברמות משתנותביוב גולמי פעם 

לגבי חלק גדול מהישובים במעלה אגן הניקוז: פסוטה, אבירים, נטועה, מתת, בסיס בירנית, ערב  .)2(תמונה 
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, והמים מוזרמים לערוצי וב או מי הקולחיןטרם יושמו פתרונות קצה לאיסוף מי הבי –אל ערמשה ואדמית 

 ים שוניםימצויים שרידים רבים של טחנות קמח ומתקנים חקלאבצת נחל בצידי אפיק ). 2009(געש,  הנחלים

הגליל ולכן י השבר הגדולים של ו. הנחל זורם על בסיס אחד מקוהמעידים על עברו של הנחל כנחל איתן

הנגר העילי  ,והשבור של המסלע הקארסטי. בגלל אופיו ולים רביםינו מאופיין בפיתאמהלכו ישר יחסית ו

ינות ימועט יחסית והפעילות הגיאומורפולוגית איטית לעומת נחלים באזורי הארץ האחרים. בנחל מספר מע

בגלל שאיבה אולם  .מלמ"ק מים בשנה 1.1-כבספיקה של בעבר הייתה שפיעתם ש ,)ינות כרכרהיע(שכבה 

אל מתחת למפלס  םתוהתהום המזין א-יורד בקיץ מפלס מי, תמזרח וממערב למעיינומ התהום- ממימוגברת 

כיום נחל בצת בסוף האביב, החל הנביעה שלהם, והם מתנהגים כמעיינות אכזב טיפוסיים. בשל כך מתייבש 

בשנים השחונות האחרונות שנה אין נביעה ממעיינותיו.  דצמבר, ובמשך מעל לחצי-ממאי ועד לגשמי נובמבר

מבריכת חירום הניחה רשות הטבע והגנים צינור  2002 במאינותרו המעיינות יבשים גם בעונת החורף. 

גם הזרמה , ומאפשר הרטבה של חלק מהאפיק במהלך הקיץ. מ"ק לשעה 10-בכמות של כ םהמזרים מיאדמית, 

רשות הטבע  הניחה 2006מעטה זו לא הייתה קבועה, ובהפסקות שלה התייבש הנחל לחלוטין. באוקטובר 

 0.14( מ"ק לשעה 25-כבספיקה של מים לנחל בקיץ  יםמספקשיחד עם הצינור הקודם נוסף, והגנים צינור 

. גם ספיקה זו אינה מקיימת זרימה רצופה לכל אורך הנחל כפי שהמעיינות קיימו בעבר, מלמ"ק מים בשנה)

על מנת לקיים את המארג ת ההקצאה השנתית הנדרש .)2008(פרלמוטר,  והפגיעה בחי ובצומח נמשכת

עמדת  .)2002(דרייזין,  מלמ"ק מים שפירים נטו בשנה 0.25 -היא של כ ,עפ"י רשות המיםהאקולוגי בנחל 

רט"ג היא כי יש להשיב במלואה את זרימת המים המקורית מעיינות כרכרה ע"י הפסקת השאיבה מהקידוחים 

  ).2009געש, ואישוש מפלס מי התהום (

  
  : שפך נחל בצת לים1 תמונה
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  נחל שרך, אגן ניקוז נחל בצת).נחל בירנית ו: מי ביוב זורמים בעמק עקרב ( 2תמונה

  

 130- שטח אגן הניקוז כ .העליון בגליל המערבי ביותר ובעל אגן הניקוז הגדול ביותר וךרהנחל הא :נחל כזיב

מתחיל בהר מירון במספר יובלים המנקזים את אזור פסגת הר מירון והכפר בית ג'אן,  ערוץ נחל כזיבקמ"ר. 

מצפון: נחל פאר, נחל מורן ונחל  –יובליו העיקריים . )3(תמונה  אכזיבתל ומסתיים בים התיכון מצפון ל

 ל השנהבעבר זרם הנחל כת טבע. וכשמור יםאפיק הנחל מוכרזחלקים ניכרים מנחל פקיעין.  ; ומדרוםעפאים

חרדלית, צומצמה הזרימה באופן ניכר. ישנה  עיןמזיו ו , אך בעקבות השאיבה מעיןזיו ומערבהממעיין עין 

- ברתותטמיר, עין מצוד ועין  : עיןממעיינות שאינם תפוסיםק"מ,  2-זרימה קבועה בנחל רק לאורך קטע של כ

 ועין זיו עיןהמחבר בין  "מקורות"חב'  ים, דרך צינורהמ רשות, וממים המשוחררים לנחל עפ"י הקצאות בוסתן

זרימת המים בכזיב מלמ"ק מים בשנה, אולם  9.3-ספיקת כל המעיינות יחד מגיעה לכבעבר הייתה  .חרדלית

 70מק"ש בשיא תפוקתו, ויורדת עד  600- ספיקת עין זיו מגיעה למזו שהייתה בעבר.  6.4%-כיום עומדת על כ

 מק"ש 70- מק"ש באביב, ויורדת בסוף הקיץ לכ 550-ה בין כמק"ש בשפל. ספיקת עין חרדלית משתנ

עפ"י הערכות רט"ג ההקצאה השנתית הנדרשת על מנת לקיים את המארג האקולוגי בנחל . )2008(פרלמוטר, 

 0.4- כ – עפ"י רשות המים), ו2003(שחם וחובריו,  בשנה ברוטומים שפירים  מלמ"ק 5.25היא של 

מלמ"ק לשנה, בכפוף ליכולת  1.2הקצאה רשמית של כיום פועל, מאושרת ב .)2002דרייזין, ( /שנהמלמ"ק

מוזרם לנחל כזיב העליון  בית ג'אן וחורפיש כל ביוב הכפריםהאספקה של חברת "מקורות" (גלזמן, בע"פ). 

חלחול בעקבות  .וגורם לזיהום חמור של מי התהום ולפגיעה קשה ביותר בחי ובצומח שבנחל, שנה 20-מזה כ

, ושוב בסוף שנת 2006בסוף שנת  עין זיומי במי התהום אירעה התפרצות מסיבית של ביוב גולמי הביוב ל

חומרים  ו ריכוזים גבוהים של מתכות (בעיקר מנגן, ברזל, ניקל וקובלט),מדדבזיהום נ (גלזמן, בע"פ). 2008
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בה כמים שפירים. הפכו מי המעיין לבלתי ראויים לשאיכתוצאה מכך ). DHV ,2008( ים וחיידקיםיאורגנ

 נחלה לאכולה  ת המעייןשפיעמוזרמת כיום המעיין אינו מזוהם כיום, אך מחשש להופעה חוזרת של הזיהום, 

  .(גלזמן, בע"פ)

  
  : שפך נחל כזיב לים 3תמונה

  

קמ"ר. שני יובליו:  20-כק"מ ושטח אגן הניקוז שלו  16- כאורכו  : הקצר מבין נחלי הגליל המערבי.נחל שעל

זרימה בנחל, ימים רצף ינחל נחת מצפון ונחל אשחר מדרום. בנחל וביובליו אין מקורות מים ממעיינות המק

. בעין שעל, הנמצא בתחום שמורת נחל שעל, שפיעת )4(תמונה  טפונות מועטים בחורףוזורמים בהם רק מי שי

גיל, -(גרינשטיין והר רגלות תל אכזיב מדרוםנשפך לים למהנחל  מים דלה המשמשת להגמאת עדרים בלבד.

  .ב')2009

  

ק"מ, המנקזת את השטח הנמצא בין נחל שעל  6.5- : זוהי למעשה תעלת ניקוז קצרה, באורך של כסער תעלת

מקורות מים טבעיים, אך עודפים משאיבות חברת  תעלהל בעבר לא היוקמ"ר.  10-לנחל געתון, ששטחו כ

. עיקר )5(תמונה  סער נחל הגעתון, מוטים כיום לתעלתיירה, שבעבר זרמו ל"מקורות" מעין צוף ועין הש

במובל סגור מתחת לשכונות הצפוניות של  תעובר תעלהמגיעה ממי שיטפונות בחורף. ה תעלהזרימת המים ב

  .)6,7(תמונות  על שפת הים הפתחעד לנהריה, 
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  עד לשפךמערבה  70לכל האורך מכביש  : נחל שעל מוסדר ומתוחזק4 תמונה

  

  

  4: זרימת מים בתעלת סער ממזרח לכביש  5תמונה
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  : כניסת תעלת סער למובל סגור מתחת לנהריה6 תמונה

  

  

  התעלת סער מהמובל הסגור בחוף הים של נהרי מוצא: 7 תמונה
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אורכו  .הרבים יומעיינותמשנבעו מים כמויות רבות של נחל איתן שזרמו בו הגעתון בעבר היה  :געתוןהנחל 

 אפיקו התחתון עדושב מעונה ומקמ"ר. תחילתו של הנחל בקרבת  47-, ושטח אגן הניקוז שלו כק"מ 19- כ

ובליו העיקריים: נחל אשרת, י ומכאן שם העיר. –עיר נהריה דרך מרכז הבתעלת בטון  אל הים עוברלשפכו 

במעלה הנחל: עין ירק, עין אשחר, עין געתון המעיינות ספיקת מי נחל מירב ונחל מרווה מתנקזים אליו מדרום. 

במורד  מעיינות כבריספיקת מלמ"ק בשנה; ו 4- כיחד לבעבר גיעה ה – נות אט, עין חשור ועין מירביעיגעתון, 

מי המעיינות נשאבים מלמ"ק מים בשנה.  8.8- גיעה יחד לכ, השיירההין עין צוף, עין שפע, עין גיח וע: הנחל

) 8(תמונה  לאורך כל השנה בניגוד לעבר, אין כיום בנחל זרימת מים שפיריםכולם ע"י חברת מקורות, כך ש

 ,עפ"י רשות המיםעל מנת לקיים את המארג האקולוגי בנחל ההקצאה השנתית הנדרשת . )2008(פרלמוטר, 

, שפכים באופן יזוםכיום לא מוזרמים לנחל  .)2002(דרייזין,  מלמ"ק מים שפירים נטו בשנה 0.4-היא של כ

כך לדוגמא,  .אם כי עקב תקלות במערכות הביוב מוזרמים מדי פעם שפכים ברמות טיהור שונות אל הנחל

את מעיינות חילחלו למי התהום יחד עם מי הגשמים גם מי ביוב ועקר מבתי בד, שזיהמו  2006בסוף שנת 

(השירות ההידרולוגי,  2007געתון וכברי. אירוע זה גרם להפסקת השאיבה ממעיינות אלו עד לחודש מאי 

2008.(  

  
  שיירת יחיעם אנדרטתל מדרום: נחל הגעתון בקטע מוסדר ומתוחזק 8 תמונה

  

קמ"ר.  71-כק"מ, ושטח אגן הניקוז שלו  27- אורכו כנחל אכזב הזורם בעונת הגשמים בלבד.  :נחל בית העמק

, ובדרכו מערבה הוא חותר בסלע הגירני ויוצר נוף תלול באזור מצוקי , למרגלות הר פלךמוצאו באזור כסרא

מושב שבי ציון. יובליו העיקריים: נחל כישור, נחל ל מצפוןגיתה לרגלי מצודת תפן. הנחל נשפך לים התיכון 

עין (העמק -עין ביתהמעיין היחידי הנובע בנחל הוא  .מתנקזים אליו מצפון – םגיתה, נחל ינוח ונחל יחיע
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כאשר חלליו מתמלאים מים. קצב רק  , הנובעפועםאכזב קרסטי מעיין גיתה. זהו לרגלי מצוקי  ,)נונה´אלמג

 נמצאיםבסמוך למעיין גודל החללים הקרסטיים. בו המשקעים העונתיתבכמות  מותניתיציאת המים משתנה, ו

חורבות עתיקות ומתקנים חקלאיים מהמאה  –שרידי טחנת קמח אשר הופעלה בכוח מי המעיין, ולאורך הנחל 

 יובליו הרדודיםהרביעית והחמישית לספירה, ששימשו ככל הנראה כחוות חקלאיות. עד היום משמשים 

נפגע במשך גדותיו לאורך אפיק הנחל והצומח הטבעי לחקלאות מדרגות, לגידולים עונתיים ולמטעי זיתים. 

מצומצמים יחסית, בעיקר  נופים טבעייםבו דורות רבים בשל רעייה בלתי מבוקרת ופעילות אדם, ושרדו 

  .)10(תמונה  חוף וים "שבי ציון", מדרום לנהריהשפך הנחל לים נמצא בשמורת . )9(תמונה  במעלה הנחל

  
  תיכוני מגיע עד לגדות הנחל- סדר אך ללא תחזוקה. חורש יםמו - : מעלה נחל בית העמק 9 תמונה

  

 20- הדרומי מבין נחלי הגליל המערבי העליון. זהו נחל אכזב הזורם בעונת הגשמים בלבד. אורכו כ :נחל יסף

קמ"ר. מנקז את ערוצי הנחלים: נחל זך מצפון ונחל יצהר מדרום. הנחל  66-ק"מ, ושטח אגן הניקוז שלו כ

מצפה כישור שבחבל תפן, ונשפך לים בתחומי שמורת חוף וים "בוסתן הגליל", בין מושב מתחיל בסמוך ל

. אין לאורך הנחל ויובליו מקורות מים טבעיים, )11(תמונה  בוסתן הגליל לאתר הקרוואנים הנטוש חצרות יסף

למטעי זיתים. וזורמים בהם רק מי שיטפונות בחורף. יובליו משמשים לחקלאות מדרגות, לגידולים עונתיים ו

בעבר הוזרמו לנחל שפכים מהישובים הסמוכים לו ומהבסיס הצבאי "שרגא", אולם כיום לא מוזרמים לנחל 

, אם כי עקב תקלות במערכות הביוב מוזרמים מדי פעם שפכים ברמות טיהור שונות אל שפכים באופן יזום

, ועדה מחוזית 14509תכנית ג/( )"חצרות יסף(" "שמרת" מפעל התפלהבנוסף, קיימת תכנית להקמת  .הנחל

את הנחל חוצה אמת מים מרשימה  צפון), אשר קווי המים שלה אמורים לעבור על בסיס האפיק של נחל יסף.

  ).12("אמת סולימאן") שהובילה עד מלחמת העצמאות מים לעיר עכו ממעיינות כברי (תמונה  19-מהמאה ה
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  שבי ציון למושבל בית העמק לים מצפון : מוצא נח10 תמונה

  

  

  : שפך נחל יסף לים בין מושב בוסתן הגליל לאתר הקרוואנים הנטוש חצרות יסף11 תמונה
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  הגטאות: אמת המים ("אמת סולימאן") החוצה את נחל יסף מדרום לקיבוץ לוחמי 12 תמונה

  

הוא אחד מחמשת הנחלים . גליל התחתוןויובליו מנקזים את המורדות המערביים של ההנעמן  :נחל הנעמן

שטח אגן ההיקוות שלו  .כיום בגליל המערבי יחידנחל האיתן ה, והבמישור החוף שעדיין נחשבים כנחלי איתן

קור מעיינות אורך האפיק הראשי ממ .הררי והשאר במישור עמק זבולוןבאזור ה 70%- כמתוכו קמ"ר,  315- כ

 חלזון הוא הנחל הנשפך ליםנחל מבחינה הידרולוגית, בניגוד לדעה הרווחת, ק"מ.  11-אפק ועד לים הוא כ

 נעמן מתחברותוהנעמן מתנקז אליו מדרום כחצי ק"מ לפני השפך. למדרום לעכו, בשמורת "שפך הנעמן", 

עקבות הקמת בבכדי למנוע הצפות לם אבליים, אוז אליו גם נחל תעלות ניקוז רבות ונחל אפק. בעבר התנק

 .בתעלה לנחל חלזון צפונה אבליים מוזרמיםה נתיבו המקורי של האפיק ומי נחל הוט, הקיבוצים במורד האגן

 אגן הניקוז של הנעמן עשוי בעת שיטפון להזרים כמויות עצומות של מים דרך פתחה הצר של תעלת הנעמן

וכך גם נמצא במפלס פני הים, שיפוע הזרימה שלו קטן ביותר  חלזון-. חלקו התחתון של הנעמן)13(תמונה 

 בחול ולהביא להצטברות מים במעלה הנחלבעת סערה להתמלא לים עשוי שפך הנחל  עצמת זרימתו, ולכן

  .)2002, אדריכלים (יעד

 נחל אבליים ים הםו העיקריייובלו ,מאגן ההיקוות של הנעמן 70%- נחל חלזון מהווה כאגן הניקוז של 

רמיאל ובאזור הר . ראשיתם בהרים באזור כהמתנקזים אליו מדרום בעקבות הטייתו מהנעמן), ונחל כבול(

השנים  30-ות בתקופת החורף, אולם בשטפונם נחלי אכזב בהם זורמים מי ה ולהלנחלים שני העצמון. 

עמן הינו למעשה . אפיק נחל הנ)14(תמונה  קולחין במשך כל ימות השנה-האחרונות הם מובילים שפכים ומי

לחסל את להסדיר את זרימת המים בנחל הטבעי, של המאה הקודמת על מנת  30-תעלה שנחפרה בשנות ה

מוקדי הקדחת באזור ביצות "כורדאני" ולמנוע הצפות של שטחים חקלאיים. עקב חפירת האפיק, ירד מפלס 



-21- 

"כרי נעמן" -ו , "עין נמפית""עין אפק"טבע הת ושמור במקום הושארוהתהום ושטחי הביצה הצטמצמו. - מי

 ואשל הנחל ההעיקרי  מקור המיםבעבר.  באזורמים שהיו הצמחי הביצות ומיוחד של הנוף נותר מעט מה ןשבה

. מלמ"ק מים בשנה 49- , ששפיעתם בעבר הייתה כהנובעים ממערב לקיבוץ אפק("כורדאני"), מעיינות אפק 

 ,כיום. )2008(פרלמוטר,  מלמ"ק בשנה 1.8-2.6- בכ ו בעבר מוערכתנוסף להם מעיין עין נמפית ששפיעת

 5-10 -לכבמעיינות אפק , ירדה השפיעה ומיעוט הגשמים עקב שאיבת היתר ממי התהום המזינים את המעיינות

רק בשנים גם זאת ו, עד לתחילת עונת הקיץ בלבדרק מהחורף שפיעתם נמשכת כיום , בלבד מלמ"ק מים בשנה

 הרי שאין בכמות זו שלכמו בשנים האחרונות, במידה והשנה איננה גשומה, . )2008המים,  (רשות גשומות

נאלצת לקבל הקצאת מים מיוחדת המוזרמת  ט"ג, ורבקיץ ת עין אפקמים כדי להבטיח זרימת מים בשמור

שפיעה של  אם כן, בהיעדרכיום, . " הסמוך לשמורה1דוח "כורדאני ימק "מקורות"לשמורה על ידי חברת 

ההקצאה . מתמדת מי בריכות דגים, נמצא ערוץ הנחל בסכנת התייבשות הזרמות מועטות שלעם המעיינות ו

מלמ"ק מים  12- השנתית הנדרשת על מנת לקיים את המארג האקולוגי בנחל עפ"י רשות המים היא של כ

 600מלמ"ק בחלוקה להקצאה חורפית של  10.3 –ג , ועפ"י רט")2002(דרייזין,  שפירים נטו בשנה

 1- ההקצאה בפועל עומדת על כ .)2003מ"ק/שעה (שחם וחובריו,  1,200שעה והקצאה קיצית של מ"ק/

  ).2008(פרלמוטר, בלבד מלמ"ק מים שפירים נטו בשנה 

  
  : תעלת הנעמן מצפון לקיבוץ עין המפרץ13 תמונה
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  חלזון)-ן לנחל כבול (אגן ניקוז נעמן: צינור המזרים מי קולחי 14תמונה

  

: חזיריות אעבלין, מפעלי מקורותממספר כבד ומתמשך זיהום מ הנעמן ויובליו ועד לפני מספר שנים סבל

גרם  כבדהאורגני הזיהום ה. )2008(פרלמוטר,  ומי בריכות דגים , ביוב מישובים רבים באגן הניקוז,מילואות

טאת במפגעים אסתטיים, במטרדים תברואתיים ובהיעלמות החי לפגיעה קשה במערכת האקולוגית המתב

לפגיעה חמורה בערך המוסף של הנחל כאתר נופש ופנאי. בנוסף, גרם הזיהום  .והצומח מהנחל ומסביבתו

והפעלת מט"ש  , בעיקר עקב סילוק שפכי מילואות מהנחל2006איכות המים בנעמן השתפרה מאד מאז שנת 

לזון באיכות חנחל אל  מוזרמים בשנים האחרונותמלמ"ק  5-כרמיאל בהיקף של כן ממט"ש עודפי קולחי עכו.

. ביוב תמרה )15(תמונה  , בהיעדר נפחי אגירה מספיקים לחקלאותשניונית ושלישונית בסמוך למאגר דמון

 תמרה ביובחל עדיין מוזרם לנחובר למט"ש עכו, אולם עקב תקלות חוזרות ונשנות בתחנת השאיבה של העיר, 

 –ועד השפך לים של הנעמן בחלקו התחתון  ללא כל טיפול. זרימות אלו גורמות לכך שאיכות המיםולמי ג

  .); גלזמן, בע"פ2008(רט"ג,  באיכות ירודה
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  אכזב שניזון ממי שטפונות בלבדנחל  החלזוןהיה נחל חלזון. בעבר לזרמים המומי קולחין עודפי : 15 תמונה

  

  סקירה בוטאניתב. 
  

מבין טיפוסי בתי הגידול הטבעיים בארץ, בתי הגידול הלחים הם בין הפגועים ביותר, בעיקר בשל ניצול קיצוני 

של משאבי המים. מינים רבים הגדלים בבתי גידול אלו, שהיו נדירים מלכתחילה בשל נדירות בית הגידול, 

התפוצה יותר מאשר בכל בית גידול אחר.  –ן מהארץ הפכו לנדירים אף יותר, ומינים רבים אף נכחדו לחלוטי

בדרום  ישראלגבול המדבר חוצה את שהרי  –של צמחיית הנחלים בארץ מוגבלת מאד, הן מבחינה גיאוגרפית 

כמעט שכן בתי הגידול הלחים הולכים ומצטמצמים בשל לכידה וניצול  –, והן מבחינה היסטורית ובמזרח

  לצרכי האדם (צריכה ביתית, חקלאות ותעשייה). של מים עיליים ומי תהוםמוחלט 

רוב המינים האופייניים של בתי הגידול הלחים מוגבלים בתפוצתם ואינם מתפשטים אל בתי גידול משניים, 

בבית הגידול הלח הופכים בארץ לנדירים. גם בתי הגידול הלחים, בדומה לבתי גידול ולכן מיני צומח רבים 

ניתן למצוא בהם לעיתים קרובות פסיפס עשיר של מיני צומח ממוצא צפוני קר, אחרים בארץ, מיוחדים בכך ש

ניתן היה  במעיינות אפקכך למשל, לצד מיני צומח ממוצא דרומי חם, ביחד עם צמחים בעלי דגם תפוצה רחב. 

 ישראל מהווה עבורה את קצה גבול תפוצתהשמוצאה סודאני, ובר זו לצד זו את הנימפיאה התכולה למצוא בע

 .ישראל מהווה עבורה את קצה גבול תפוצתה הדרומיסיבירי, ו-שמוצאה אירווהנימפיאה הלבנה  הצפוני,

של המאה שעברה, ואילו הנימפיאה התכולה שרדה רק  70- הנימפיאה הלבנה נעלמה מנופי הארץ בשנות ה

אמריקה ופשטה ודדים לאורך מישור החוף. הנוטריה שהובאה לארץ מדרום בזכות שתילתה במספר מקומות ב

במקווי המים היא אויב משמעותי לצמח זה. בתחום תפוצתה של הנוטריה, סיכויי ההתבססות של אוכלוסיית 

לאיכות המים, לאופי הזרימה ולטמפרטורה של המים יש השפעה קריטית על קלושים מאד. גם  –נימפיאות 
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  הרכב הצומח בבתי הגידול הלחים.

ומסביבו  ,דולב מזרחיו ם כמו שערות שולמית, הרדוף נחליםניייאופיבאפיק הנחל צמחי נחלים  :בצתנחל 

קיים צומח גדות  בקטע הזורם של הנחל .)16(תמונה  א"י אלהומצוי אלון ת של חבר אופייניחורש ים תיכוני 

עשיר ומפותח הכולל שיחי הרדוף, עצי דולב מזרחי המגיעים למימדים גדולים מאד, עצי ערבה מחודדת, שיחי 

  ההררי. ות טבע בחלקשמורכ מוגדרנחל ה קדוש ושרכים רבים.פטל 

  
  . קטע לא מוסדר ולא מתוחזקתיכוני-: אפיק נחל בצת העובר בחורש ים16 תמונה

  

תיכוני הכולל בתוכו גם עצי קטלב, צמחית -על גדות הנחל ובתוכו גדלה צמחייה מעורבת: חורש ים :כזיבנחל 

גדות ומדרונות  ",מונפורט" פטל קדוש והרדוף, עצי דולב מרשימים ושרכים. על המבצר הצלבני נחלים כגון

לפני מאות שנים כצמח מרפא על ידי  באהניתן למצוא שיחי לענה שיחנית ("שיבה") שכנראה הו ,הנחל

מתוך של המאה הקודמת, נפגעה קשה הצמחייה בנחל ו 50-בשל תפיסת מרבית מי הנחל בשנות ה הצלבנים.

ק"מ. בזכות שימור  3.5- ק"מ, התייבשו מרבית העצים ושרדו כיום רק כ 12- שדרת הדלבים שאורכה היה כ

נחל ה עין טמיר, הקטע שממערב למעיין שרד בשלמותו ומתקיים בו עדיין הנוף המיוחד של חורש על מים.

  ההררי. ות טבע בחלקשמורכ מוגדר

  .טרם הסקר הנוכחיי הבוטאני אודות המצאלא נמצא מידע מהספרות : נחל שעל

  .טרם הסקר הנוכחיאודות המצאי הבוטאני לא נמצא מידע מהספרות : סער תעלת

  .טרם הסקר הנוכחיאודות המצאי הבוטאני לא נמצא מידע מהספרות  :נחל געתון

: במעלה הנחל, בין הכפר ג'ת וקיבוץ כישור נמצאת שמורת הטבע "נחל בית העמק" שגודלה בית העמקנחל 

בשפך הנחל נמצאת שמורת חוף וים  דונם ובה ריכוזים גדולים של אורן ירושלים ואירוס נצרתי. 2,500- כ

גדלים חלבלוב שרוע,  גורות לפי הקירבה לים. בקרבת הים"שבי ציון". צומח השמורה נחלק למספר ח

 מלח-ל דוקרני ובןחו-מלחית אשלגנית, מדוכן ארכובית החוף, עדעד הביצות, פרגה צהובה (מינים נדירים), 
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  .)17(תמונה 

  
  : חיגור צומח בשפך נחל בית העמק (שמורת חוף וים "שבי ציון")17 תמונה

  

  .טרם הסקר הנוכחיאודות המצאי הבוטאני לא נמצא מידע מהספרות : נחל יסף

וסדר, מעיינות, ביצות, שטחי מים : לאורך תוואי הנעמן מגוון רב של בתי גידול לחים: אפיק נחל מנעמןנחל ה

חה וחולות מיוצבים למחצה. בבתי גידול אלה מגוון רב של סוגי צומח: צמחי מים כגון נהרונית ישיבשו, מל

צמחי ביצות כגון מיני גומא  ;נופר צהוב ון, ומינים שנכחדו אך ניתן להשיבם כג)18(תמונה  צפה ועדשת מים

חות כגון הגה מצוי, מיני י; צמחי מלגדות כגון פטל קדוש וקנה מצוי צמחיוסמר, נורית מים וסחלב ביצות; 

בסקרים שנערכו  חולות כגון נר הלילה החופי, חילף החולות וידיד החולות. ימחצומלח; - בןסמר, מלחית ו

 , ביניהםאו צמחי מים גדות מינים של צמחים, שמרביתם צמחי 95), נמצאו 1935-2001בעבר (הנעמן באזור 

שור -, פשתת החוף, צלעהשמן המכסיף-, עץהכלב המזרחי-ירים ואף מינים אנדמיים דוגמת סםם נדגם מיני

זה נכחדה בעבר מנופי הנעמן, אך מתכולה האה ימפינה .)2003(גזית והרשקוביץ,  דקיקה, ומלחית הבורית

ן כי מקור . ייתכלעין המפרץוכפר מסריק ל ממזרחהנעמן שבאופן טבעי בקטע  ופיעשחזרה לה מספר שנים

  .(סיני, בע"פ) עין אפקשמורת בשל הנימפיאה הנמצא גרעין הרבייה בזרעים ה
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  חלזון)-(אגן ניקוז נעמן 42: עדשת מים וסוף בתעלה 18 תמונה

  

  

  : מליחת הנעמן. שריד אחרון בישראל לנוף מליחת נחלי החוף19 תמונה
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מהווה שריד ה ,מליחת הנעמןדוגמא לבית גידול כזה היא  .מבתי הגידול גם הם נדירים ואף ייחודייםחלק 

. מליחה זו מקיימת מינים נדירים של צומח )19(תמונה  אחרון לנוף ייחודי שאפיין חלק מנחלי החוף בישראל

שרשר : שרשר שיחני, נדירים במליחת הנעמן יםמחמיני צ 8נמצאו  2004-נערך בבסקר ששחלקם אנדמיים. 

שוש ו, עדעד הביצות, לחך המלחות, סמר מרצעני, אגרופירון מאורך אוכם חופישנתי), -מלח רב-שנתי (בן- רב

נמצא במליחה שבשמורת שפך הנעמן בסקר שבוצע בשל  אסתר הביצות. )2005(וולצאק וחובריה,  קרח

נוספים נדירים מינים  3בנוסף, נמצאו חלזון (סיני, בע"פ). -עבודות בניית גשר הרכבת מעל שפך הנעמן

ברומית ו, חלבלוב בירותי מלחית הבוריתמצפון לעין המפרץ: באזור בריכות הדגים שבתעלה המתנקזת לנעמן 

לוביה  –בגדות ו ,ניידת החוףונהרונית נימית נמצאו גם בברכת נור  ).2005וולצאק וחובריה, ת (ישיבול- קצרת

שור דקיקה, - זנב נימי, צלע-דקמינים נדירים נוספים:  5 מורת שפך הנעמןבסקרים נוספים נמצאו בש .מצרית

  .(סיני, בע"פ) לחך הודיונעצוצית סבוכה, אספרגולריה מלוחה 

הנמצאים  נדירים יםמחמיני צ 21 דווח עלבשמורת כרי נעמן  2003-2007 ים שנערכו בשניםבסקר

ארכובית סנגלית, ארכובית צמירה, ברומית  אגמון החוף, אספרג א"י,: )2007(שיצר וחובריה,  בשמורה

צפרדע - פרי, חסה שיכנית, כף-חלבלוב קטן זנב נימי, ורד צידוני, חומעה מגובבת,- קצרת שיבולית, דק

קנה נדיר, -הכלב המזרחי, עב- סחלב הביצות, סיסנית הביצות, סם עלים, לפופית החיצים,-אזמלנית, לוטוס צר

שנערך מוקדם יותר בסקר  הקנוקנות ושחליים גבוהים. )תיקיקסיית (עפעפעדעד הביצות, ערידת הביצות, 

השמן - בוצין קיסרי, עץ: 2003-2007לא נמצאו בסקרים ש נוספיםנדירים מינים  5נמצאו  1986בשנת 

 וקחוינה מקרינה נמצאוגעדת הביצות  .)1986(קפלן,  המכסיף, דבשה הודית, געדת הביצות ופשתת החוף

  .וחרים יותר (סיני, בע"פ)בסקרים מאבכרי נעמן 

 

  אקולוגית- סקירה הידרוג. 
  

אקולוגי שנצבר -היות והנחל היחידי הנחשב כיום כנחל איתן בגליל המערבי הוא הנעמן, מרבית המידע ההידרו

(גוטר עד כה מתייחס לנחל זה. כך, מבין החולייתנים, ידועה נוכחות של מיני בעלי חיים נדירים כגון הלוטרה 

רק מאגן הנעמן, היות ושאר הנחלים אינם יכולים לקיים  –) 2009, מלכה וסיני(והצב הרך ) 2009, דולבו

באזור הגליל עדכני מינים אלו בשל התייבשותם במרבית ימות השנה. המין הנדיר היחידי שיש לגביו תיעוד 

בעולם. בעבר שכן  אחד מהאיילים הנדירים ביותר –העליון המערבי ותלוי במים למחייתו, הוא היחמור הפרסי 

חם לשימוש וצמצום בית הגידול הטבעי של מין -תיכוני, אולם עקב כניסת נשק-היחמור בכל רחבי החבל הים

אותרה אוכלוסייה שרידית באיראן, וממנה  1957כמין שנכחד מהעולם. בשנת  1940זה, נחשב היחמור בשנת 

ה רשות הטבע והגנים בפרויקט השבה לטבע החל 1996נלקחו מספר פרטים לצורך הקמת גרעין רבייה. בשנת 

בגליל המערבי ובהרי ירושלים. כיום פזורה האוכלוסייה המושבת לטבע ברחבי הגליל  –של היחמור הפרסי 

צוריאל, ובמערב נצפו - המערבי מגבול הלבנון בצפון ועד אזור נחל געתון בדרום; במזרח עד כביש אלקוש

נצפה גם  1999שעל וגעתון. בשנת  ,כולל את הנחלים: בצת, כזיב זה. אזור 4יחמורים בודדים ממזרח לכביש 

שנים. היחמורים  3-יחמור שהשתכן באזור עמקה, בקרבת נחל בית העמק, אולם יחמור זה ניצוד לאחר כ

זקוקים כפי הנראה למים לשתייה, אך מסתמכים כיום לא רק על מקורות מים טבעיים אלא גם על נזילות 
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  יית צאן ובקר, ומערכות השקיה של גידולים חקלאיים.בצנרת, שקתות להשק

נוטריות (מין פולש מבין היונקים המתקיימים בבתי הגידול הלחים, קיימים דיווחים על הימצאותם של 

לאורך (בסכנת הכחדה חמורה) , ולוטרות )עתידו בסכנהמין ש( , חתולי ביצות(לא בסיכון) נמיותמתפרץ), 

מכרסם גדול, שהובא לארץ מדרום אמריקה לצרכי גידול פרוותה, נמלטה מהשבי  הנעמן. הנוטריה היא מין של

וכיום מוגדרת כמין מתפרץ בטבע, הגורם נזקים רבים לגדות מקווי מים טבעיים ומלאכותיים ולמיני צומח כגון 

י נופר צהוב ונימפיאה תכולה; במקביל, לאחר כעשרים שנה שבהן לא דווח על תצפיות בלוטרות או בסימנ

להתקבל דיווחים על המצאות לוטרות בנחל הנעמן. נוכחות  2006נוכחותן בנחלי הגליל המערבי, החלו בשנת 

קיים ), ולכן בעבודה זו מוגדר הנעמן כמ2009, דולבהשנים מאז (גוטר ו ארבעהלוטרות נשארה יציבה ב

  לוטרות. ייתסואוכל

ת הקשורים בבתי גידול לחים, דוגמת: משמשת כאתר חריפה למספר רב של מיני עופו שמורת עין אפק

שקנאים, עגורים, קורמורנים גמדיים, אנפות אפורות, סופיות, אגמיות, תמירונים, חסידות ומיני דורסים 

, אנפה שלךשונים. באזורי הביצה של שמורת "כרי נעמן" נצפו בעבר מספר מיני עופות נדירים כגון: פלמינגו, 

גם נצפה מקנן בשמורה (גזית והרשקוביץ,  ,, דוגמת קורמורן גמדות המיםארגמנית וטדורנה. חלק ניכר מעופ

(סיני,  עצי האיקליפטוס שבשמורהדיות על  10,000 -לינה של כ קיים אתרבשמורת כרי נעמן  ).2003

  .בע"פ)

מבין הזוחלים, מתקיימת בנעמן אוכלוסייה של צבי ביצות, וכן אוכלוסייה קטנה של צב רך הנמצא בסכנת 

לאורך הנעמן, מעין אפק ועד קיני צב רך  9נמצאו  2006בשנת ). 2002ה חמורה (דולב ופרבולוצקי, הכחד

בנוסף,  ).2009 מלכה וסיני,קינים ( 14נמצאו  2008בשנת ו ם,קיני 5נמצאו  2007בשנת  ,לשפך הנעמן

ומט מנומר וקמטן חוכן , )2003(גזית והרשקוביץ,  ושנונית נחלים נחשי מיםמוכרות בנעמן גם תצפיות על 

  (סיני, בע"פ). עין אפקשמורת ב

מיני מים מתוקים והשאר דגי ים העולים במעלה  6מיני דגים שונים, מתוכם  15-בעבר נמצאו בנעמן כ

הירדן א. הגליל, א. מיני אמנון ( 3מיני דגים, חלקם פליטי בריכות דגים, ובהם  9הנחל. כיום מוכרים בנעמן 

של המאה הקודמת כבר נכחדו מהנעמן  90-העשב). באמצע שנות הק. מצוי וק. יון (מצוי) ושני מיני קרפא. ו

וא מין ה . לבנון הירקוןנאווית כחולה ולבנון הירקון –שני מיני דגים מקומיים חשובים אשר נמצאו בו בעבר 

פף דג הח ).2003אנדמי לנחלי מישור החוף של ישראל, ונעלם ממרביתם עקב זיהום (גזית והרשקוביץ, 

(גורן  וך לקרקעית בקרבת סלעים או אבניםהישראלי מתקיים בנחל כזיב בחלקים שנותרו בהם מים, בסמ

  .)1999וחובריו, 

אודות מצב מלא העליון, אולם אין מידע עדכני  חיים של ישראל נמצאים בגליל המערבי-מיני הדו 6כל 

מהם  5 מדווח על הימצאותם של נותמהשנים האחרו. בעבודות )2002(דולב ופרבולוצקי,  אוכלוסיותיהם

באזור הנעמן: ראשנים של קרפדה ירוקה, אילנית מצויה וצפרדע נחלים בשלוליות חורף בתחום שמורת עין 

 2006-7- ). בנוסף, בסקר שנערך ב2003אפק, וחפרית מצויה וטריטון הפסים מדרום לעכו (גזית והרשקוביץ, 

קיימות בריכות חורף המשמשות את הסלמנדרה הכתומה להטלה  חלזון)-נמצא כי בהר מנוף (אגן ניקוז נעמן

צפרדעים  ,חלזון) נמצאו קרפדות-ניקוז נעמןאגן בקעת סכנין, ולגידול ראשנים; ובשמורת "ברכת דיר חנא" (
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 סלמנדרותגם  בריכה זוב השתמשובעבר ת (סיני, בע"פ). סבורים כי ריטונים וחפריוט, וכן )2008(גפני, 

  .(סיני, בע"פ)

נחלי הגליל זון, וכמעט שאין מידע עדכני מחל-גם הידע אודות חסרי החוליות מתמקד בעיקר באגן הנעמן

למצבה של מערכת  םאטוריאינדיק-כביו חסרי חוליות אקווטיים. בעבודה זו נעשה שימוש בהמערבי העליון

טווח רגישויות שונה עובר במים, ומינים שונים מציגים  –מכיוון שמחזור חייהם (חלקו או כולו)  ,המים

לזיהומים. מלבד נוכחותם של מזהמים, גם גורמים אקולוגיים אחרים יכולים להשפיע על פיזורם המרחבי של 

חסרי החוליות האקווטיים במערכת התעלות והנחלים, דוגמת: משטר התייבשות/הצפה, נפח המים בערוץ, 

יות. קבוצות מסוימות, כמו חרקי מים בעלי מהירות הזרימה והבדלים בכושר התנועה וההפצה של חסרי החול

שלבי חיים בוגרים מעופפים, יכולות לאכלס בתי גידול אקווטיים מהר יותר מקבוצות אחרות החסרות יכולת 

תעופה. כאשר יוצרים אינדקס ביולוגי לשם הערכת המצב האקולוגי או בריאות מערכת המים, יש לקחת 

לרוב ואף יכול להשתנות בין אוכלוסיות חסר  זהמידע ת לכל מין, אך מצן ומזון ספציפיובחשבון גם דרישות ח

טורים לתנאים אלו ואחרים אאינדיק-של אותו מין. חשוב להתייחס בזהירות להימצאות מינים ספציפיים כביו

משום שמינים בעלי עמידות גבוהה יותר להפרעות, המצויים בשכיחות גבוהה באתרים מזוהמים, כמו למשל 

), יכולים להימצא במספרים נמוכים גם .Tubifex sp) או שלשול הצינורות (.Chironomus spש (זחלי ימשו

, המשמעות של עושר המיניםאלא רק להמינים  מגווןבאתרים נקיים. כלומר, אם לא מתייחסים ל

וריות הימצאות/העדר מין ספציפי תהייה פחותה. אסטרטגיית ניתוח יעילה יותר של הנתונים תהיה פילוח לקטג

  שונות כמו קבוצות סיסטמטיות, או לפי תפקודים פונקציונאליים כמו צורת תזונה או נשימה.

במהלך סביבותיו. בטקסונים של חסרי חוליות שונים אשר התקיימו בנחל ו 100-ועים מהעבר כבנעמן יד

 ובמפלסי המים ירידה בעושר המינים של חסרי החוליות כתוצאה מזיהום, ירידה בספיקת המים השנים ניכרת

בסקרים שנערכו בשנים האחרונות נמצאו והיעלמות בתי גידול.  ת מקורות המים, המלחעד התייבשות מוחלטת

נציגי מחלקת החרקים לרוב דומיננטיים, . טקסונים בלבד, מרביתם ממחלקת החרקים 40-סביבותיו כבנעמן וב

ע"י מעבר מהיר מחדש אכלוס  ריםמרביתם שלבים בוגרים מעופפים המאפשבין השאר בשל העובדה של

ויים שאר חסרי החוליות חסרי יכולת מעבר אקטיבית בין מקווי מים ותלקווה מים אחד למשנהו. לעומתם, ממ

נותרה חברה  "מפית"עין נ-ו "עין אפק"שמורות בדוגמת עופות, צאן ובקר. במעבר אקראי באמצעות נשאים 

נותרה חברה  בנחל עצמוו ,י מים בעלי הפרעה נמוכה יחסיתשל חסרי חוליות המאפיינים מקוובלבד שרידית 

; גזית 2003(גזית והרשקוביץ,  הוםימצומצמת המורכבת בעיקר מאורגניזמים עמידים להפרעה, התייבשות וז

  .)2006, חובריוו
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  מעמד סטטוטורי של רשויות הניקוז והנחלים 1.2

  

בנחלי ישראל עבודות ניקוז על ידי רשויות , מבוצעות 1957 –מכוח חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, התשי"ח 

  שטפונות בישובים ובשטחים חקלאיים:ניקוז למניעת הצפות ו

 ,צו המקים, ולשם כך להקים, לשנותתפקידי רשות הניקוז הם לדאוג לניקוזו הסדיר של התחום שנקבע לה ב

-רשות הניקוז גם למניעת מפגעי ניקוז באותו תחום; במילוי תפקידיה אלה תפעל-להחזיק ולפתח מפעלי

  בריאות.

לפיכך, בחלקים נרחבים של ערוצי  אלה. ותרשות הניקוז, כגוף ממונה סטטוטורי, אחראית ומחויבת לביצוע עבוד

דו לשפר את תפקודם כערוצי ניקוז. פיתוח ותחזוקה שנועהסדרה, מתבצעות פעולות ברחבי ישראל, הנחלים 

אקווטיים ואחרים, שבהם אוכלוסיות של בעלי חיים וצמחים החיים על הזרימות  בנחלים אלו מתקיימים בתי גידול

והנביעות הקטנות ששרדו בתוך ובשולי האפיקים. עם הידלדלות מקורות המים של ישראל, המלווה בקיצוץ 

שימור מכסות המים המוקצות לטבע, הופכים בתי גידול אלו לנדירים יותר ויותר, וקיומם תלוי בפעולות הדראסטי ב

אולם למרות ההשפעה הרבה של פעולות אלו על תפקודם שייעשו בצורה מתואמת ומוקפדת שתמנע את היעלמותם. 

בחוק זה לא באה כלל לידי ביטוי חשיבותה האקולוגית של של הנחלים כמערכות אקולוגיות חשובות ומרכזיות, 

  .המערכת האקווטית

שסמכויותיהן גם רשויות נחל, וגדרו במקביל לרשויות הניקוז , ה1965 –בחוק רשויות נחלים ומעיינות התשכ"ה 

  עפ"י החוק:

 ) הסדרתה של זרימת המים בנחל, במגמה לשמור על מפלס מים מתאים כל חדשי השנה;1(

 ) ניקוזו הסדיר של תחום הרשות;2(

 ) קביעת תוואי לנחל, או העברתם של מי הנחל או מקור המים לאפיקים אחרים;3(

 עי תברואה הכרוכים בזיהום הנחל או מקור המים או בזרימתם המשתנית של מימיו;) הסרת מפג4(

למעט נחל ומעיין שבתחומי גן  ) שמירת הנוף ומתנות הטבע לאורך הנחל בשתי גדותיו או מסביב למעיין,5(

, והכשרת 1963 -לאומי או שמורת טבע, כמשמעותם בחוק גנים לאומיים ושמורות טבע, התשכ"ג 

  ה לצרכי גנים, נופש וספורט; [...]שטחים אל

כולם או מקצתם, עפ"י הנחיית השר הממונה.  –רשות ניקוז, לפי חוק זה, יכולה לבצע את תפקידי רשות הנחל 

גם בחשיבות , המכיר לראשונה לחוק) 6(סעיף  1959 –בוצע תיקון לחוק המים התשי"ט  2004בנוסף, בשנת 

  י טבע ונוף:ערכצורך שמירה ושיקום של מים להקצאת 

ואלה מטרות למים; פקעה הזכות  -כל זכות למים צמודה לאחת ממטרות המים המנויות להלן; בטלה המטרה 

  -המים 

  בית;-) צרכי1(

  ) חקלאות;2(

  ) תעשיה;3(

  ) מלאכה, מסחר ושירותים;4(
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  ) שירותים ציבוריים;5(

ערכי  –גידול לחים (בחוק זה ) שמירה ושיקום של ערכי טבע ונוף, לרבות מעיינות, נחלים ובתי 6(

  טבע ונוף).

  

 3נציגי , והנכללות בתחומה וחברים בה נציגי הרשויות המוניציפאליותרשות הניקוז היא גוף סטטוטורי עצמאי 

הרשות פועלת בכפיפות לנציב המים (משרד התשתיות) והאגף . (חקלאות, איכות הסביבה ובריאות) ממשלהמשרדי 

הניקוז, שר התשתיות מופקד על ביצוע חוק חוק ות). שר החקלאות מופקד על ביצוע לשימור קרקע (משרד החקלא

תחומן של רשויות הניקוז נקבע בהחלטה של שר המים, והשר לאיכות הסביבה מופקד על ביצוע חוק הנחלים. 

  החקלאות בהתייעצות עם שר הפנים.

טפונות חמורים אשר ינה. בעקבות שמשטח המדי 40%רשויות ניקוז שכיסו  26פעלו בישראל  1996עד שנת 

 11, בוצע הליך ארגון מחדש של רשויות הניקוז, שיצר 1991-2הסבו נזקים כבדים בכל רחבי הארץ בחורף 

האחראיות על מרחב אגני בפריסה ארצית מלאה,  1.1.1997 -מהפועלות רשויות ניקוז סטאטוטוריות עצמאיות 

קרון י. הע)1996 –, תיקון התשנ"ז 1960 –ניקוז) התש"ך -מת רשות(צו הניקוז וההגנה מפני שטפונות (הק טבעי

המנחה בקביעת שטח רשויות הניקוז החדשות היה התייחסות לאגן ניקוז טבעי ושלם שבו שותפים כל השטחים 

  .בנגר ובסחף מקו פרשת המים פנימההתורמים והנתרמים 

(מפה הנשפכים לים התיכון אגני הניקוז  ונתשמובאחריותה  גליל מערבי מוגדרת גם כרשות נחלרשות הניקוז 

2:(  

  .קמ"ר) 122.9( נחל בצתאגן ניקוז  .1

 ).קמ"ר 130.6( נחל כזיבאגן ניקוז  .2

 .)קמ"ר 25.4( נחל שעלאגן ניקוז  .3

 ).קמ"ר 10.5סער ( תעלתאגן ניקוז  .4

 .)קמ"ר 46.5( נחל געתוןאגן ניקוז  .5

 .)קמ"ר 71( נחל בית העמקאגן ניקוז  .6

 .)קמ"ר 66.4( נחל יסףאגן ניקוז  .7

 .)קמ"ר 314.3( חלזון- אגן ניקוז נחל נעמן .8
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  גליל מערביונחלים : אגני הניקוז שבאחריות רשות ניקוז 2 מפה
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שנועד לשרת את  י ישראל ממטרד תברואתי למשאב טבעבמסגרת מדיניות המשרד לאיכות הסביבה להפיכת נחל

כל נחל הכלול לעסוק בשיקום הנחלים.  ה מנהלת נחלים ארצית שתפקידהה, הוקמהסביבה, הקהילה והכלכל

המשרד להגנת במנהלות הנחלים יושבים נציגי בתכנית השיקום נמצא תחת אחריותה של מנהלת נחל מקומית. 

רשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע, , ישראלליימת קרן ההקהסביבה, משרד התיירות, משרד החקלאות, 

נציגי המועצות האזוריות והמקומיות שבתחומן עוברים רשות העתיקות, אנשי אקדמיה, ז, רשות המים, רשות הניקו

(או רשות מקומית, קק"ל או רשות הניקוז  ונציגים מזדמנים בהתאם לנושא ולצורך.נהלת, הנחלים שבטיפול המ

ז ונחלים גליל . ברשות ניקואחראית על ביצוע המדיניות הנקבעת ע"י מנהלת הנחל שבשטחהרט"ג, לפי העניין) 

מנהלת נחל כזיב מעלה, מנהלת נחל כזיב כזיב, מנהלת נחל בצת, מנהלת נחל : יםנחלמנהלות מערבי פועלות מספר 

(יפה,  חלזוןמנהלת נחל ו, מנהלת נחל נעמן, נעמןמנהלת פארק נחל געתון, עין טיריה, מנהלת נחל -קטע פקיעין

2008(.  

 ,מעורבים הן בקביעת המדיניות והן בהוצאה לפועל של הסדרה, תחזוקה שוטפת בשל העובדה כי גורמים רבים

ביצירת כלי תכנוני משותף לכל הגורמים העוסקים בטיפול, חשיבות גדולה  וממשק של תוואי הנחל וסביבתו, ישנה

קוז סביבתית של הערוצים באזור רשות ניהרגישות המערכות הנחלים. לצורך כך הוכן מסמך ב בכל השלבים,

ביצוע ותיאום לדיון שייצור הסכמות באשר לדרכי מסמך זה והמפה הנלווית אליו מהווים בסיס  גליל מערבי.ונחלים 

, מבלי קיום ושימור ערכי טבע, סביבה ונוףככל הניתן באופן שיאפשר  ,בקטעי הנחל השונים תחזוקהעבודות ה

  .הניקוז של אותם ערוציםבתפקוד  לפגוע

  

  מטרת העבודה 1.3

  

גליל ונחלים של רשות ניקוז  תחזוקהמתכונת לביצוע עבודות המלצה לצורך קביעת הכנת מסמך ומפה שיהוו 

תוך שמירה על בתי גידול רגישים והימנעות מפגיעה בערכי טבע, נוף וסביבה. המסמך  מערבי בנחלים ובתעלות,

- נחל בצת בצפון ועד אגן נחל נעמןיקיף את כל הערוצים המתנקזים לים התיכון שבאחריות רשות הניקוז, מאגן 

לצורך גיבוש  –יש להדגיש כי עבודה זו מהווה המלצה עבור רשות הניקוז ורשות הטבע והגנים  חלזון בדרום.

אשר ייקחו בחשבון הן את היבטי שמירת הטבע והן את צרכי הניקוז בהם  –מסמך הבנות משותף ומפת הסכמה 

  מחויבת רשות הניקוז עפ"י חוק.

  

  דרותהג 1.4

  

  :נדרשות תחזוקהפעולות להגדרות א. 

  

: קיצוץ, ריסוק והסרת נוף צמחי ללא חישוף ושינוי פני הקרקע. מבוצע במכסחות, גלגליות כיסוח •

 .)20(תמונה  ושרשראות זיזים נגררות

 ה ופינוי, והחלפת קרקע לצורך ניקוי, הוצא: שינוי פני הקרקע בפעולות חישוף, חפירה, מילויעבודות עפר •

 .)21(תמונה  שיקום, ושיפור חתכי תוואי הניקוז ,חף, תיקוןס

 .)22(תמונה  (ביצוע נקודתי מוגבל): באבן, בטון, מתכת או עץ מתקנים •
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 לביצוע פעולות התחזוקה: חתך הנחל הקיים כולל רצועות המגן (דרכי השרות). רוחב טיפול •

  
  מזרחית לקיבוץ עין המפרץ לאחר כיסוח מכאניחלזון) - מן(אגן ניקוז נע 41: תעלה 20 תמונה

  

  

  חלזון) בעת ביצוע עבודות עפר להוצאה ופינוי של סחף- : תעלת מילואות (אגן ניקוז נעמן21 תמונה
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  : גשר בטון ומעבירי מים מעל נחל חניתה (אגן ניקוז בצת)22 תמונה
  

  מדדי רגישות (צבעים) ב.

  

  בהתאם לרגישות השטח:יבוצעו  תחזוקהפעולות 

  רט"ג.עם אום יבת תבוצע תחזוקהפעילות כל ): כחול( רגיש ביותר  .1

עם בהסכמה אום ית – עבודות עפר; קינון, רק צד אחדבתום עונת הרק  – כיסוח): חום( ערכי ייחודי  .2

  לפי צרכי ניקוז. –; מתקנים רט"ג

קינון, בשני ה בתום עונתרק  – עבודות עפרקינון, רק צד אחד; בתום עונת הרק  – כיסוח): גולס( רגיש  .3

  לפי צרכי ניקוז. –מ'; מתקנים  1000עד  ים שלקטעמצידי אפיק ב

ללא מגבלות, אך תוך שמירה על תוואי  – עבודות עפרללא מגבלות;  – כיסוח): ירוק( נמוכה ותרגיש  .4

  לפי צרכי ניקוז. –מחיית המקום ומניעת התבססות צומח לא רצוי; מתקנים הנחל ופיתוליו, ביסוס צ

  לפי צרכי ניקוז. –ללא מגבלות; מתקנים  – עבודות עפרללא מגבלות;  – כיסוח): צהוב( לא רגיש  .5

  

  עבודהשיטת ה 1.5

  

  ההיקף המרחבי של העבודהא. 
  

בכל המזרחי גבול הסקר . חלים גליל מערביבתחומי רשות הניקוז והנ תחזוקהערוצים שמתבצעות בהם פעולות 

עיקר העבודה נעשתה בקטעי . אליהאלובי לאזורנקבע בדרך כלל באזור המעבר בין המופע ההררי נחל 

בנוסף, נדגמו גם קטעים במעלות הנחלים העוברים  עד לשפך אל הים התיכון. ,מערבה 70הנחלים מכביש 

, גם אם כיום לא מבוצעת בהם בעתיד עולות תחזוקהבקרבת ישובים/שטחים חקלאיים, שתיתכנה בהם פ

  .תחזוקה
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  איסוף מידעב. 
  

  כלל:מש כבסיס הנתונים לעבודה זו יושחומר רקע שנאסף 

פגישות עם משרדי אדריכלות והנדסה העוסקים בתכנון תכניות האב השונות ברחבי הגליל המערבי  .1

  .העוסקות בנושאים הקשורים לנחלים (מאיר רוזנטל ורפי הלוי)

 שהוגדרו לנחלים השונים.הקיימות, כפי איסוף מידע מרשות הניקוז על תכניות האב  .2

 משותפים עם נציגי רשות הניקוז ורשות הטבע והגנים. ודיונים ביצוע סיורי שטח .3

 והחברה להגנת הטבע., איסוף מידע גיאוגרפי ממאגרי המידע של המהנדסים, רשות הטבע והגנים .4

 ת הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע:בגליל המערבי שנערכו ע"י רשואיסוף ממצאי סקרים קודמים  .5

 .צמחים י מינים נדירים שלסקר .א

 נעמן.שנערכו ב יםאקולוגי יםסקר .ב

 .2006-2008 רי קינון צב רךסק .ג

 .2002-2009סקרי נוכחות לוטרות  .ד

 ירים, אתרי נוףאיתור מינים נדואפיונם, ו מיפוי הערוציםשכלל  שטחאקולוגי ב- בוטאני והידרוסקר ביצוע  .6

 אתרי טבע ייחודיים.ו

 

  מדד רגישות אקולוגיתג. 

  

לצורך קביעת הרגישות האקולוגית לפעולות ניקוז בכל אחד מקטעי הנחל, הוגדר מדד משוקלל לתחומים 

  השונים, עפ"י הפירוט הבא:

 20%..................................................................................זרימת מים (מאיתן עד אכזב) •

 25%...............................................................................................צמחיה הידרופילית •

 7%.................................................................................................נדירים יםמחמיני צ •

 5%.................................................................................נוכחות מקרופאונה הידרופילית •

 6%................................................................................נוכחות מיקרופאונה הידרופילית •

 25%............................................................ון אקולוגיותפקודה כמסדר חיץהרוחב רצועת  •

 6%................................................................................גיאומורפולוגית מורכבות מבנית •

 6%........................................................................................................רגישות נופית •

מדדי , לא נכללו בשקלול בערוצים של נחלי אכזב, בהם לא מתקיימת זרימת מים במרבית ימות השנה: הערה

  .מיקרו/מקרופאונה הידרופילית

  

  :פירוט הדירוג למדדים

  

גת הרגישות הנמוכה ביותר דרגות, כאשר דר 5- במדד המשוקלל, דורג לים שהוגדרו לעיל מדדכל אחד מה

  , לפי הפירוט הבא:5דרגת הרגישות הגבוהה ביותר היא , ו1היא 
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  ;זרימה לאורך מרבית הקטע. 4; מים עומדים. 3; ללא מים אפיק לח. 2; אפיק יבש. 1 :דירוג זרימת מים •

  .זרימה איתנה לאורך כל הקטע. 5

שלושה עד . 3; שלושה מינים חובבי לחות עד. 2; ללא צומח הידרופילי. 1 :צמחיה הידרופיליתדירוג  •

מעל חמישה מינים של צמחים חובבי לחות או . 4; חמישה מינים חובבי לחות או מין אחד של צמח מים

 .צמחייה טבולה או צפה. 5; יותר ממין אחד של צמח מים

ינם נדירים מינים מקומיים שא. 3; שליטת מינים פולשים. 2; יהמחללא צ. 1 :נדירים יםמחמיני צדירוג  •

/ יותר משלושה  אחד Rיותר ממין נדיר . 5; אחד R/ מין נדיר עד שלושה מינים מוגנים . 4; או מוגנים

 ./ מין אדום אחד או יותר אחד ומעלה RP , RR, O/ מין נדיר  מינים מוגנים

. 4; נדירים מינים מקומיים לא. 3; אין. 2; מינים פולשים בלבד. 1 :נוכחות מקרופאונה הידרופיליתדירוג  •

 .שני מינים נדירים ומעלה. 5; מין נדיר אחד

שקלול של בסיס סולם יחסי המבצע סס על בהתדירוג הערכיות  :נוכחות מיקרופאונה הידרופיליתדירוג  •

אטמוספרי/בעלי המוגלובין למינים  חמצןהמינים נושמי  היחס ביןעושר המינים, הרכב החברה, ו

  .)סעיף ג' 2.2 פרקראה פירוט ב( הנושמים חמצן מומס

ונית ומעלה קישוריות נמוכה, שתי הגדות מופרות הפרה בינ. 1 :רצועת החיץ כמסדרון אקולוגידירוג  •

אדם, גד"ש,  קישוריות נמוכה, שתי הגדות מופרות הפרה נמוכה (יער נטע. 2; (חממות, בנייה כפרית)

ה בינונית ומעלה (חממות, בנייה קישוריות גבוהה, שתי הגדות מופרות הפר. 3; מטעים, בריכות דגים)

ם, גד"ש, מטעים, בריכות קישוריות גבוהה, שתי הגדות מופרות הפרה נמוכה (יער נטע אד. 4; )כפרית

 קישוריות גבוהה, גדה אחת לפחות בלתי מופרת.. 5; דגים)

  :מורכבות מבנית (ממוצע הקריטריונים)דירוג  •

  .מ' 6מעל  .5מ';  6עד  .4מ';  3עד  .3מ';  2עד  .2מ';  1עד  .1: גובה הגדות

  .מצוקי .5תלול;  .4); 1:1בינוני ( .3מתון;  .2מתון מאד;  .1: שיפוע גדות

גדות בבולדרים (התחתרות  .4חלוקי נחל;  .3אדמה;  .2אחיד/בטון;  .1: הרכב התשתית באפיק ובגדות

  .מוסיף נקודה בכל קריטריון)

אפיק  .5אפיק טבעי ישר;  .4אפיק שהוסדר בעבר;  .3דר; אפיק מוס .2תעלה ישרה מבטון;  .1: פיתוליות

  .טבעי מפותל

  .מפגעים חזותיים, ראשוניות, ייחודיות, נצפות ותצפית – קריטריוניםל בהתייחסות :רגישות נופיתדירוג  •

  

  סקר בוטאניד. 

  

- שים אוגוסטבחוד הסקר הבוטאנינערך  ,, מנחל בצת בצפון ועד נחל יסף בדרוםבנחלי הגליל העליון המערבי

שנתי כבר קמל, ובחלק מהנחלים כבר בוצעה תחזוקה לקראת -. בעונה זו מרבית הצומח החד2008אוקטובר 

חלזון וכן במעלות נחלי -יקוז נעמןבאגן הנהיו כבר ללא צמחייה.  ם מסוימים בחלק מהנחליםהחורף, כך שקטעי

 ברכב וברגלבוצע בעזרת סיורים  הדיגום. 2009יוני - אפריל, בוצע הדיגום בחודשים הגליל העליון המערבי

 במעלה הנחל ולאורך יובליו העיקריים, עד לנקודה שהוגדרה כגבול הסקר. ,משפך הנחל לים ם,נחליהלאורך 
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מרכז רצועת הסקר היה תחתית הערוץ, ושוליה הוגדרו לפי רוחב צמחיית הגדות, שנתחמה על פי רוב בדרכי 

בכל יחידת שטח, כאשר יחידת  ים העילאייםמחום מפורט של מצאי הצבוצע רישעפר, שולי שדות או מטעים. 

 שטח הוגדרה כקטע נחל בעל מאפיינים דומים של בית הגידול. כאשר השתנה בית הגידול, הוגדר קטע חדש.

מאפייני יץ, ת החרצועאופי , ומורכבותו המבנית כל קטע אופיין ע"י תיאור המבנה הפיזי של ערוץ הנחל

רכב ועושר מיני עבור כל בית גידול אופיין ה .ורגישותו הנופית ,של הסביבה הקרובה וגיאקולהמסדרון ה

הים, -בתה, הידרופילי/קרקעות לחות, מלחות/חולות/חוף( בתי גידולנים שולטים ומיל הצומח שבו, בחלוקה

הערכה האם כאשר מין נמצא ביותר מבית גידול אחד, בוצעה  ).קרקעות כבדותתיכוני, מופר/שדות/-חורש ים

"אדומים" נעשה -סיווג המינים כמוגנים, נדירים ו נמצא הצמח בבית הגידול העיקרי/משני שלו, וסווג בהתאם.

  על פי הפירוט הבא:

 טתשל' ,ערכי טבע מוגנים – יים ושמורות טבעאכרזת גנים לאומהישראלי (: כפי שהוגדר בחוק מין מוגן •

– 1979.(  

  ):1999מן וחובריו, פרגעל פי החלוקה הבאה ( מין נדיר •

O – אתרים בישראל 1-3 -נמצא ב. צמח על סף הכחדה.  

RR – אתרים בישראל 4-30 -נמצא ב. צמח נדיר מאד.  

RP – אתרים בישראל 31-100 -נמצא ב. צמח נדיר למדי.  

R – אתרים בישראל 100 -נמצא ביותר מ. צמח נדיר.  

  .קמ"ר 1 שטח שלאתר מוגדר כ

לפי קריטריונים בינלאומיים של ח הנמצא בסכנת הכחדה מין צמ: )2007שמידע ופולק, מין אדום ( •

), בהתאמה למודל הישראלי. במודל הישראלי, כל מין מדורג IUCNהארגון לשמירת הטבע העולמי (

בהתאם לשישה קריטריונים: נדירות, פגיעות, אטרקטיביות, אנדמיות, פריפריאליות וצמידות. המינים 

"אדומים"  - הוגדרו כ 3.2 - , כאשר מינים שקיבלו דירוג משוקלל הגבוה מ1-10מדורגים בסולם רגישות 

 ).IUCNומעלה עפ"י קטגוריות  VU [vulnerable](מקביל לדירוג 

  

  אקולוגי-סקר הידרוה. 
  

מאי - , ובחודשים אפרילחלזון-באגן הנעמן 2008אוקטובר -אקולוגי התקיים בחודשים אוגוסט-הסקר ההידרו

, חלזון-הנעמןאגן בה נדגם . בעונה מנחל בצת בצפון ועד נחל יסף בדרום ל העליון המערביבנחלי הגלי 2009

; מי )23(תמונה  מהקצאת מים מועטה המשוחררת מעין אפק, זרימת המים איטית ועומק המים רדוד הוא ניזון

כות הדגים. ר ממים מסוחררים מבריהתעלות סביב בריכות הדגים המתחברות לנעמן ולחלזון, ניזונים בעיק

מי  זרימת מי שפכים ומי קולחין כאשר אין דילול ע"יאליו מתקיימת  יםתעלות המתנקזבנחלים והבחלזון ו

  שיטפונות.

בעלות גודל חורים שונה ושטח  Dבכל האתרים ותחנות הדגימה בוצעה דגימה באמצעות שתי רשתות 

 –מ"מ). הדגימה בוצעה בעמודת המים  1×1מ"מ;  1×2.3רי רשת: סמ"ר, גודל חו 350שטח רשת: רשת זהה (

. מאמץ הדגימה נשמר אחיד בכל תחנות לא סוננה בוצה מהקרקעיתהמים ועד לקרקעית ובצמוד לגדות.  פנימ
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דק'). הפרטים שנדגמו בכל תחנת דגימה אוחדו לאסופה אחת. הדגימות הועברו למעבדה לשם  15הדגימה (

אלא רק של עושר המינים  ,ה של שפע הפרטים מכל טקסוןלא בוצעה אנליז אתנול. 80% -הגדרה ושימור ב

זיהוי חסרי החוליות התבסס  והתפלגות המינים באתרים השונים לפי קבוצות סיסטמטיות לאפיון מבנה החברה.

 .Pennak (1978) ,Mienis & Ortal (2001)), 1963( ברקאיוסליטרניק ), 1993), הלר (1997על גלזמן (

  .Systat-ו JMPתוכנות עזרת וצעו בהניתוחים הסטטיסטיים ב

  
  איטית הבעת ביצוע הסקר. מים רדודים וזריממז' לצור שלום חלזון) - (אגן ניקוז נעמן 42: תעלה 23 תמונה

  

  מיפוי ממ"ג של המידעו. 

  

  מפת בסיס ממ"ג הכוללת את השכבות הבאות:הוכנה  •

o 34על סמך תמ"א  –אומיים וישובים נחלים, מעיינות, שמורות טבע, גנים ל.  

o ) מתכנן תכנית האב לניקוז) –רפי הלוי  עפ"ישכבת נחלים ותעלות של רשות הניקוז.  

לצורך יצירת בסיס לשפה משותפת וארגון יעיל של שכבות המידע, נקבע כי הן בסקר האקולוגי והן  •

משפך הנחל לים ולאורכו במעלה  בתכנית האב לניקוז, יוגדרו המיקומים המרחביים עפ"י קילומטראז' רץ

הנחל; בכל מפגש נחלים מתחילה מדידת המרחק של הערוץ המשני מאפס, ונמשכת באופן רציף מדידת 

פירוט המרחקים לכל  המרחק של הערוץ העיקרי; גדות הערוצים: שמאל וימין, הוגדרו עם כיוון הזרימה.

  קטע מופיע בנספח א'.
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  ממצאים. 2

  סקר בוטאני 2.1

  

לנקודה  המתנקזים לים התיכון, מהים ועד ערוציםה 8כל ק"מ ב 230-כנדגמו בגליל המערבי העליון  סה"כ

 2.5, ק"מ בנחל חניתה 5ק"מ (מהם  20-באגן נחל בצת נסקרו כ. )3,4 ותמפ( שהוגדרה עבור כל נחל כגבול הסקר

(מהם ק"מ  12-ל כזיב נסקרו כמקטעים; בנח 24 - ) שחולקו לק"מ בנחל שרך עליון 3.5-ק"מ בנחל בצת עליון, ו

סער  תעלתמקטעים; ב 6-ק"מ שחולקו ל 6.5- בנחל שעל נסקרו כמקטעים;  25- שחולקו לק"מ בנחל פקיעין),  3.5

ק"מ  20-מקטעים; בנחל הגעתון נסקרו כ 11-שחולקו להשיירה), -צוף/עין-(כולל תעלת עיןק"מ  6.5-נסקרו כ

ק"מ בנחל  5- ק"מ (מתוכם כ 33-נחל בית העמק נסקרו כאגן ב ם;מקטעי 27-שחולקו לשפע), -(כולל תעלת עין

ק"מ (כולל  22.5-נחל יסף נסקרו כאגן ב; מקטעים 20-שחולקו ל ,)ק"מ בנחל ינוח 1-ק"מ בנחל יחיעם, ו 4, זיתון

ק"מ (מהם  108- חלזון נסקרו כ- ; ובאגן נחל נעמןמקטעים 8-שחולקו ל ,ק"מ בנחל זך) 7-ק"מ בנחל יצהר וכ 5- כ

 86-אליהם), שחולקו ל ערוצים המתנקזיםק"מ בנחל חלזון, והשאר בתעלות וב 34ק"מ בנחל הנעמן,  14- כ

  .נספח א'מופיע ב התאם למדד הרגישות המשוקללכל קטעי הנחלים בלדירוג פירוט המקטעים. 

רים כמינים מוגדהמינים  40, מתוכם בערוצים ובגדות נדירים יםמחמיני צ 61בסקר סה"כ נצפו : מינים נדירים •

 מינים של 9נדירים שאינם קשורים דווקא לבתי גידול לחים:  מינים 21בנוסף, נמצאו  .של בתי גידול לחים

 תיכוני- של חורש ים ניםמישני ו ,סביבות מופרותקרקעות כבדות/שדות/של מינים  10 ,/חוף הים/חולותמליחות

מוגדרים כמינים מינים  21ל המינים הנדירים, מתוך כל .)12 טבלהפירוט נוכחות מינים נדירים בנספח ב', (

"מינים מוגנים" - מוגדרים כמינים  34נמצאים בסכנת הכחדה (מינים "אדומים"), ומתוך כלל מיני הצמחים, ה

הנדירים נמצאו באגן  יםמחפני המרחב עולה כי מרבית מיני הצפיזור המינים הנדירים על  מניתוח על פי חוק.

עם זאת, כאשר מבטלים את השפעת האורך של הערוצים שנדגמו, נמצא כי בתעלת ). 1חלזון (טבלה -הנעמן

 חלזון.-צפיפות המינים הנדירים (מס' המינים ליחידת מרחק) גבוהה יותר מזו שבנעמן –סער ובנחל כזיב 

 פיזור מרחבי של מיני צמחים נדירים בגליל המערבי: 1טבלה 

 אגן ניקוז
מס' 
ם מיני

 נדירים

מרחק 
דיגום 
 [ק"מ]

מינים נדירים 
 ק"מ 10/ 

 2.0 19.8 4 בצת

 7.4 12.2 9 כזיב

 0.0 6.6 0 שעל

 7.6 6.6 5 סער

 3.1 19.7 6 געתון

 2.4 33.3 8 בית העמק

 2.2 22.6 5 יסף

 4.1 107.8 44 חלזון-נעמן

  

כללי עולה ככל שמתרחקים מהים מסיכום כלל הממצאים הבוטאניים, עולה כי עושר המינים ה :אופי הצומח •

מבתי גידול  יםמחפוכה מזו של מיני צמבתי גידול טבעיים ה יםמחמעלה הנחל, אולם המגמה של מיני צועולים ב
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של  יםמחשנעים במעלה הנחל, עושר מיני הצ מופרים: בעוד שעושר המינים של בתי גידול טבעיים עולה ככל

אלו: ככל שעולה  יםמחוחד הפרופורציה בין שני טיפוסי צה במי). חשוב1יורד (איור  –בתי גידול מופרים 

של בתי גידול טבעיים, כך בית הגידול טבעי יותר ומופר פחות. באופן כללי, נמצאה מגמה  יםמחשיעור מיני הצ

 ייהמחיותר מצ תדומיננטי תהטבעי ייהמחהצהנחלים  ותמעלבשפכי הנחלים ובדומה במרבית הנחלים, כאשר 

הנמצאים רובם ככולם במישור ם קטעי הנחל התחתוני .)0.5פרופורציה של מעל ( ל מופריםשל בתי גידו

 ).2(איור  משתנה בהתאם ייהמחבדרך כלל מופרים יותר והרכב הצ –והאורבאני החקלאי 

ממוצע מיני צמחים לפי קטעים 

0
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40
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מספר קטע
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  '
ס
מ
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מ
מ

בתי גידול טבעיים 

בתי גידול מופרים 

סה"כ מינים 

  

  בחלוקה לקטעי הנחלים, מהים ובמעלה הנחלים. יםמח: ממוצע מיני צ1איור 
  

פרופורצייה של מס'  מיני צמחים של בתי גידול טבעיים מסך כל המינים לפי  
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, בחלוקה לקטעי יםמחמיני הצשל בתי גידול טבעיים מסך כל  יםמח: פרופורציה של מספר מיני צ2איור 

 .מזרחה ה הנחליםלובמע) 1(קטע הים כיוון מ הנחלים



-42- 

  : פירוט החלוקה לקטעי נחל בדיגום הבוטאני בגליל המערבי העליון3 מפה
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  חלזון)-(אגן ניקוז נעמן התחתון: פירוט החלוקה לקטעי נחל בדיגום הבוטאני בגליל המערבי 4 מפה
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  אקולוגי-סקר הידרו 2.2

  

 נחליםקטעי  18נדגמו הסקר התמקד בקטעי נחל ותעלות בהם לא נדגמה פאונת חסרי החוליות האקווטיים בעבר. 

תחנות בכל אתר נקבע המספר  .יגוםתחנות ד 31סך הכל וב, 1-5נע בין  בכל אתר וםגיכשמספר תחנות הד ,תעלותו

עפ"י סיור מקדים שנערך באזור, והגדרת סדרי עדיפויות לדיגום בהתאם לאיכות בית הגידול כפי שנקבע 

. לפיכך, נחל שעל לא נדגם היות והיה נדגמו רק אתרים בהם נמצאו מים זורמים או עומדים מהתרשמות ראשונית.

  .)5מפה ( לכל אורכו בעת עריכת הסקריבש 

  

  תיאור אתרי הדיגוםא. 

  

  ):13טבלה ', גנספח , תחנות דגימה 2( נחל בצת

מ', אין זרימה, גדות חוליות  6- מ' מקו החוף. רוחב כ 30- שפך הנחל כ ):775725/210479(נ.צ.  1בצת  •

 .)1(תמונה  וקרקעית בוצית שחורה, מים עכורים ועשירים באצות

מ' מערבית לגשר)  30-הנקודה המזרחית ביותר בערוץ בה היו מים (כ): 775744/210666.צ. (נ 2בצת  •

 .אין זרימה, גדות חוליות וקרקעית בוצית, מים צלולים, גושי אצות במים

  ):14טבלה ', גנספח תחנות דגימה,  3( נחל כזיב

ס"מ)  20רדודות (מקס'  מ' מערבית לגשר, שלוליות 30- שפך הנחל כ): 772937/210000(נ.צ.  1כזיב  •

 .)3(תמונה  ת אבנית, אין זרימה, מים צלוליםיובודדות, קרקע

ס"מ), קרקעית  20זרימה איטית, רדוד (עומק מקס' ): עין חרדלית, 772090/216979(נ.צ.  2כזיב  •

 .מ', מים צלולים, אצות, מוצל ע"י עצי דולב, פטל ושיחי אברהם 1-2אבנית, רוחב 

ס"מ), קרקעית  20זרימה איטית, רדוד (עומק מקס' ): עין חרדלית, 772076/216853(נ.צ.  3כזיב  •

 .מ', מים צלולים, אצות, מוצל ע"י עצי דולב, פטל ושיחי אברהם 1-2אבנית, רוחב 

  ):15טבלה ', גנספח תחנות דגימה,  4( תעלת סער

מה איטית, רדוד תעלה בצד הכביש, זריבנהריה,  מול רחוב מסריק ):769164/210065(נ.צ.  1סער  •

  .מ', עכירות גבוהה, אין צמחית גדות 2ס"מ), קרקעית בוצית ואבנית, רוחב  50(עומק מקס' 

מ', הרבה  1.5- זרימה איטית, מים רדודים, רוחב כ, 4מע' לכביש  ):769376/210052(נ.צ.  2סער  •

 .)24(תמונה צמחיה בערוץ 

-30פך מתוך צינור בטון, מים צלולים, עומק נשמוצא תעלת סער לים.  ):769605/209018(נ.צ.  3סער  •

  .)7(תמונה  מ', זרימה איטית, הרבה גרגיר נחלים במים ואצות 1.5ס"מ, רוחב  40

ערוץ רדוד, צמחיה בגדות רוססה, אין . השיירה- עין/צוף- עיןתעלת  ):769012/214440(נ.צ.  4סער  •

  .ה טבולהמים צלולים, צמחי, )ס"מ 10ס' מק(רדודות ו קטנות ,מים בודדותזרימה, שלוליות 
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  2סער  אקולוגית-. נקודת דיגום הידרו4: תעלת סער מע' לכביש 24 תמונה

  

  ):16טבלה ', גנספח תחנות דגימה,  3( נחל הגעתון

, קרקעית בוצית )ס"מ 10 עומק מקס'(מ' רוחב, רדודה  1תעלה צרה,  ):767475/210380(נ.צ.  1געתון  •

 .נית, צחנה עזה, עכירות בינונית, זרימה איטית, הרבה גרגיר נחלים בערוץואב

מ' מקו החוף, קרקעית  30-מים מגיעים מתעלת בטון, כשפך הגעתון.  ):768196/208637(נ.צ.  2געתון  •

 .ס"מ, מים צלולים, זרימה איטית 1-5מ', עומק  0.5-1חולית ואבנית, רוחב 

מעלות בכוון  90מ' מהנביעה, זווית של  400-כשפע. -תעלת עין ):768105/213064(נ.צ.  3געתון  •

בינונית, הרבה צמחית מים ואצות, -מ', זרימה איטית 0.3-1מ', עומק  1-1.5הזרימה, מים צלולים, רוחב 

 .)25(תמונה  קרקעית אבנית/בוצית

  ):17טבלה ', גנספח ת דגימה, ותחנ 2( בית העמקנחל 

מ' מקו החוף, אין זרימה, קרקעית בוצית,  50- שפך הנחל כ ):765726/208081(נ.צ.  1 בית העמק •

 .)10(תמונה  ד שנתייםמ', צומח גדות: אשל, קנה וח 7-עכירות בינונית, רוחב כ

ס"מ), קרקעית  15שלוליות בודדות ונפרדות, רדוד (עומק מקס'  ):765787/208378(נ.צ.  2 בית העמק •

 ., אצותטבולה ה, צמחיאבנית, מים צלולים, סוף וקנה בתוך הערוץ

  ):18טבלה ', גנספח תחנות דגימה,  2( נחל יסף

ס"מ, קרקעית אבנית,  10-20מ', עומק  3- מ' מקו החוף, רוחב כ 200 ):762794/207498(נ.צ.  1יסף  •

 .אין זרימה, עכירות גבוהה (המים ירוקים מפיטופלנקטון)

ס"מ, אין  20-40מ', עומק  2-, רוחב כמ' מערבית לגשר הרכבת200  ):762635/208244(נ.צ.  2יסף  •

 .)26(תמונה  זרימה, עכירות גבוהה (המים ירוקים מפיטופלנקטון)
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  3געתון  אקולוגית-. נקודת דיגום הידרועין שפע (נחל געתון): תעלת 25 תמונה

  

 
  2קולוגית יסף א-: נחל יסף. נקודת דיגום הידרו 26תמונה
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  ):19טבלה ', גנספח , תחנות דגימה 5( נחל הנעמן

סמוך לעין נימפית. הנחל רחב, זורם, מכוסח בצד אחד, ובצד השני  ):754416/210326(נ.צ.  1נעמן  •

 .נמוכה קנה יתצמחיבעיקר 

 שתי הגדות.בהנחל רחב, זורם, צמחיית קנה נמוכה  ):755292/210223(נ.צ.  2נעמן  •

 .)27(תמונה  הנחל רחב, זורם, צמחיית קנה גבוהה בשתי הגדות): 757376/209597.צ. (נ 3נעמן  •

לנעמן (במורד הזרם), בקצה  42מ' מצפון לכניסת תעלה  150-): כ751636/210278(נ.צ.  4נעמן  •

 .)28 (תמונה במים צמחיית סוף וגומא האזור המגודר בכבל מתכת.

ת ההטייה של הנעמן, בין קיבוץ עין המפרץ לרפתות. ): אחרי נקוד756686/209807(נ.צ.  5נעמן  •

 פני המים מכוסים בצמח עדשת מים גיבנת. .)13(תמונה  צמחיית קנה רק בגדה אחת

  
  3אקולוגית נעמן - : נחל נעמן. נקודת דיגום הידרו27 תמונה

  

  :תעלות המתנקזות לנעמן

 ):20ג', טבלה , נספח תחנות דגימה 2( 7תעלת מסריק  •

o  תעלה צרה, רדודה, זרימה איטית, קרקעית בוצית, קנה  ):754548/210427(נ.צ.  )1( 7מסריק

 .בשתי הגדות

o  תעלה רחבה, זרימה איטית, קרקעית אבנית, קנה בשתי  ):754666/210313(נ.צ.  )2( 7מסריק

 הגדות.

 ):20טבלה נספח ג', (תחנת דגימה אחת,  4תעלת מסריק  •

o  ס"מ), קרקעית בוצית,  10-תעלה רדודה מאד (עומק המים כ ):753387/210419צ. (נ. 4מסריק

 קנה נמוך בגדה הצפונית, פטל וקנה גבוהים בגדה הדרומית.
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  4אקולוגית נעמן - : נחל נעמן. נקודת דיגום הידרו28 תמונה

 

 ):20טבלה ', גנספח (תחנת דגימה אחת,  תעלת מילואות •

o מ' לפני נקודת החיבור לנעמן, שתי הגדות מכוסחות. 100- כ ):754421/210205(נ.צ.  ואותמיל  

 ):21טבלה ', גנספח , תחנות דגימה 3( 42תעלה  •

o  אפק.-בחיבור עם כביש הגישה לעין ):750367/209672(נ.צ.  )1( 42תעלה 

o  רת "כרי נעמן", בקצה שמועיקול בתעלה לכיוון דרוםה ):751779/209981(נ.צ.  )2( 42תעלה .

 .)29(תמונה  גדה אחת מכוסחת והשניה עשירה מאד בצמחיה גבוהה (קנה, אשל, שנית, גומא, פטל)

o  צינור גדול מגיע ממערב, משטח בטון חוצה את התעלה. ):751254/209806(נ.צ.  )3( 42תעלה 

  ):22טבלה ', גנספח תחנות דגימה,  4( נחל חלזון

 .סמוך לשפך נחל כבול לחלזון ):755381/215119(נ.צ.  1חלזון  •

 י יסעור.קולחממזרח למאגר  ):755348/216604(נ.צ.  2חלזון  •

 .)15(תמונה  סמוך לשפך תעלת אבליים לחלזון ):755275/212992(נ.צ.  3חלזון  •

 ., סמוך לבריכות הדגים של כפר מסריקעיקול בנחל, זורם ):755504/211423(נ.צ.  4חלזון  •

 ):23טבלה ', גנספח , תחנות דגימה 3( תעלות המתנקזות לחלזון

 .דמון מאגרבפינת  ):754425/216017(נ.צ.  נחל כבול •

 אחרי העיקול יש קצת יותר מים, צמחיית גדות דלילה מאד. ):757272/210190(נ.צ.  תעלה צפונית •

התעלה משמשת את בריכות הדגים כתעלה תפעולית. צמחיית  ):756834/210441(נ.צ.  תעלת קוקוי •

 פני המים מכוסים לגמרי בצמח עדשת מים זעירה. נמוכה וצפופה בשתי הגדות. קנה
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  )2( 42תעלה אקולוגית - . נקודת דיגום הידרוחלזון)- נעמן(אגן ניקוז  42תעלה : 29 תמונה

  

  ממצאים ביולוגייםב. 
  

חלק מדן שמרני בלבד מכיוון שזהו אוטקסונים של חסרי חוליות אקווטיים ( 37 סה"כ נמצאו בסקר

) Insecta( מתוכם ממחלקת החרקים 60%-כ ,)זוהו רק עד רמת הסדרה/משפחה/סוגמהאורגניזמים שנדגמו 

סדרות: סדרת -).  מבין החרקים נמצאו נציגים מחמש סדרות ותת3איור תולעים, סרטנים וחלזונות ( –והיתר 

סדרת השפריריות - ) ותתAnisopteraסדרת השפיריות (-); תתEphemeropteraהבריומאים (

)Zygopteraנמצאו חמש משפחות ( ,). כמו כןNotonectidae, Hebridae, Gerridae, Hydrometridae, 

Corixidae) מסדרת הפשפשאים (Heteroptera) שש משפחות ;(Stratiomyidae, Culicidae, 

Chironomidae, Ceratopogonidae, Ephydridae, Dixidaeחת () וסדרה אTrichoptera מהזבובאים (

)Diptera) ושלוש משפחות ,(Haliplidae, Hydrophilidae, Dytiscidae מסדרת החיפושיות (

)Coleoptera( . ,זימרגליים בנוסף) נמצאו חמישה טקסונים של סרטנים– Eubranchiopoda שווי רגל ,–

Isopoda שטרגליים ,– Copepoda מעשירי רגל ,– Decapoda יות וצידפונ– Ostracoda ארבעה מיני ,(

זיפיות -תולעים דל), Annelidaשלשולים ( :תולעיםשל מערכות  ארבעו ,)Gastropodaחלזונות (

)Oligochaeta(, ) תולעים שטוחותPlatyhelminthes(  עגולות ותולעים)Nematoda( בעלי חוליות  .

 Gambusia), דגי גמבוזיה (Mauremys capsicaצבי ביצות ( :במהלך הסקר כללובמים  /נצפושנדגמו

affinis) ושפמנונים (Clarias lazera(חיים: צפרדע נחלים - שני מיני דו, ו)Rana ridibunda(  ואילנית

ודג  )Haitia acutaברשימה זו שני מינים פולשים: החילזון בועונית חדה ( .)Hyla aroborea(מצויה 

מין פולש באירופה, אפריקה, ככיום  ומוגדר ,מריקהאב שמקורושבלול מים  הבועונית החדה היאהגמבוזיה. 

כל בתי הגידול של מים מתוקים, גם בשבלול המים הנפוץ ביותר  זהוזילנד. בישראל - אסיה, אוסטרליה וניו
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(רול וחובריו,  אודות השפעתו על החי והצומח המקומייםבארץ . עד כה לא נערכו מחקרים ביותרמזוהמים ה

למרות  ,כדי לשמש בהדברה ביולוגית של יתושים מעבירי מלריהמאמריקה  ץארל ובאה הגמבוזיהדג  .)2009

ובארץ נמצא  כמעט כלל עולמית, תו כיוםתפוצה. זאקולוגי קיד תפמינים מקומיים שממלאים  נםשבארץ יש

 מין מזיק במיוחד במקומות רביםכנחשב  גמבוזיהה. כל מקווי המים הטבעיים והמלאכותייםבכמעט הדג 

נוסף  .מינים מקומיים מבית הגידול המשותף קודחולמסוגל להגיע לצפיפויות גבוהות מאד היות והוא  ם,בעול

לא רק מזחלי יתושים אלא ממגוון  היות ותזונתו מורכבתלפגיעה חמורה בפאונה האקווטית לזאת, הוא גורם גם 

  ).Segev et al., 2009( חיים-חסרי חוליות וראשני דו
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. המספרים בסוגריים מציינים את מספר נחלי/תעלות הגליל המערבי: הרכב חברת חסרי החוליות ב3איור 

   תחנות הדיגום בכל אתר.

  

עושר המינים הגדול ביותר וחלוקה דומה בין נמצא סער  תעלתשפע וב-עין, בתעלת 42בנעמן, בתעלה 

היו חרקים והשאר התחלקו  60-50%-ליות שנדגמו כחרקים, סרטנים, רכיכות ותולעים. מתוך כלל חסרי החו

  ). 3איור בצורה שווה פחות או יותר בין סרטנים, רכיכות ותולעים (

נחל  – ראשוןאשכול הב אשכולות: 5) לפי עושר המינים נמצאו Cluster Analysis( אשכולותבניתוח 

עין חרדלית; ו, 42סער, תעלה  עלתתשפע, - עיןתעלת  –שני אשכול הנעמן עם עושר המינים הגבוה ביותר; בה

העמק; -ונחל בית 7מסריק  תתעל, השיירה-/עיןצוף-עיןתעלת לזון, נחל חתעלת מילואות,  – שלישיאשכול הב

, 4תעלת מסריק  –חמישי אשכול הגעתון; ובהתעלת קוקוי, נחל כבול, תעלה צפונית ונחל  –רביעי אשכול הב

  ). 4 איורנחל כזיב, נחל יסף ונחל בצת (שפך 

לפי התפלגות חברת חסרי החוליות לחרקים, סרטנים, רכיכות ותולעים נמצא דמיון בין  אשכולותבניתוח 

מיני חרקים וחלוקה דומה בין מספר  50%- עם כ 42נעמן ותעלה ההראשון כולל את נחל  אשכולות:חמישה 

  שפע-עיןסער, תעלת  תעלת, את נחל בית העמק, תעלת קוקויכולל מיני הסרטנים, החלזונות והתולעים; השני 
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, 4מסריק תעלת צפונית,  האת תעלכולל ותעלת מילואות; הרביעי  את עין חרדליתכולל לזון; השלישי ונחל ח

כבול נחל געתון, נחל ה ,יסףנחל כזיב, שפך נחל בצת,  את נחלאשכול החמישי כולל ; וה7מסריק ותעלת 

  ).5איור ( השיירה-/עיןצוף-עיןתעלת ו
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עושר מיני חסרי החוליות האקווטיים פי -הירארכי של אסופות חסרי החוליות על אשכולות: ניתוח 4איור 

  ).Hierarchical Clustering, Ward Dendrogram(שנדגמו בכל אתר 
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Clustering, Ward Dendrogram.(  
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), 19,21טבלאות נספח ג', ( 42של נתוני תחנות הדגימה לאורך הנעמן ותעלה יותר בבחינה נקודתית 

 שבמעלהנעמן ת הדגימה שביותר בהשוואה לתחנמגוונת ועשירה  42נראה כי חברת חסרי החוליות בתעלה 

 צפוןהנחל, מ ורדשבנעמן שבמבתחנות הדגימה . )4(תחנת דגימה נעמן  לנעמן 42לשפך תעלה  דרוםהזרם, מ

בנעמן נראית התאוששות במצב חברת חסרי החוליות  ),1,2,3,5נעמן הדגימה תחנות לנעמן ( 42תעלה  שפךל

  .המתבטאת בעליה בעושר המינים

 עושר), נראה כי ה22טבלה נספח ג', חלזון (ההשינויים בהרכב חברת חסרי החוליות לאורך נחל  בבחינת

במורד הנחל, לאחר המפגש עם ערוץ נחל כבול. במעלה החלזון, ממזרח לתחנת  1הגדול ביותר נדגם בתחנה 

, שבה לא נמצאו כל רכיכות, 2, הזרימה הופכת לרדודה ומקוטעת, כפי שמשתקף בתוצאות מתחנה 1דגימה 

ות שנדגמו במורד החלזון, לאחר מפגש החלזון עם כנראה עקב אירועים חוזרים של התייבשות. גם בשתי התחנ

  מינים נמוך שכלל אך ורק חרקים. עושר) נמצא 3,4 תחנות חלזוןנחל כבול, (

ריכוז נמוך של חמצן מומס במים צפוי להשפיע בצורה שונה על חסרי חוליות בעלי זימים המנצלים 

, לעומת מינים נושמי אוויר אטמוספרי לנשימה חמצן מומס כמו נימפות של שפיריות, שפריריות ובריומאים

כאשר  בין בהמולימפה כמו זחלי ימשושים.כמו זחלי יתושים, פשפשאים וחיפושיות או מינים בעלי המוגלו

-צוף/עין-, ובתעלת עיןיסףוכבול, בצת, געתון  ,לזוןח ים:נמצא כי בנחלפילחנו את הממצאים לפי צורת נשימה 

). נתונים אלו 6איור נושמי חמצן אטמוספרי או בעלי המוגלובין (ו הם שנדגממינים מהומעלה  50% השיירה,

לאחוז  .) ועל ריכוזים נמוכים של חמצן באתרים אלוBODיכולים להעיד על ערכים גבוהים של חומר אורגני (

 נחל כזיבשפך ו 4בעלי המוגלובין בתעלות קוקוי, צפונית, מסריק  ואהאפסי של מינים נושמי אוויר אטמוספרי 

בנוסף, נמצא מתאם ). 3איור מינים כללי נמוך באתרים אלו ( עושרעקב  רבה ) אין לייחס משמעות6איור (

). r=-0.662, n=14, p<0.005גבוה ומובהק בין עושר המינים לאחוז המינים נושמי חמצן אטמוספרי (שלילי 

 במים המגיע אורגניה רבנוסף לעומס החומ ,המינים הנמוך בתעלות קוקוי וצפונית עושרהסבר אפשרי ל

 Lemna~) של הצמח עדשת מים זעירה (100%הוא אחוז הכיסוי הגבוה ( ,מבריכות הדגים הסמוכות

minor כיסוי של כל פני המים בצמח עלול לגרום לירידה באחוז החמצן במים ובכמות האור החודרת למים .(

במינים הזקוקים לגישה לחמצן  העילפג, וגם )Hann, 1996ועקב כך לירידה בביומסת הפיטופלנקטון (

  .אטמוספרי לנשימה

, חובריו; גזית ו2003השוואה לסקרים קודמים של חברת הרכיכות באזור הנעמן (גזית והרשקוביץ, 

2006 ;Mienis & Ortal, 2001המינים בשנים האחרונות, כפי הנראה  עושר), מראה על ירידה משמעותית ב

חמישה  – 42עה בבתי הגידול. בסקר הנוכחי נמצאו בנעמן ובתעלה כתוצאה מהידרדרות איכות המים והפגי

  ).2טבלה על ידי גזית והרשקוביץ ( 2005-מיני חלזונות, בהרכב חברה דומה לזה שנמצא בסקר שנערך ב

חסרי החוליות בפאונה של  םמיניה מגווןפיסיקליים הצפויים להשפיע על הבין הגורמים ההידרולוגיים ו

נות את דגם זרימת המים (בהתייחסות לספיקה ולפיזור בזמן), זיהום, מורכבות מבנית ניתן למ ,האקווטית

היו מים  ,42נעמן ותעלה השפע, נחל -עיןסער, תעלת  תעלת :אתרים שנדגמוה 18ומליחות. רק בארבעה מתוך 

בתחנת המים הנובעים מצינור  ,בעין חרדליתבאופן רציף לאורך כל הנחל/תעלה בעת ביצוע הסקר. זורמים 

. מבחינת , ואפיק הנחל נותר יבש במורדרים בלבדכמה מאות מט שללאחר זרימה לאדמה חלחלו  – השאיבה

עין ב, 42תעלה בנעמן, נחל ההזיהום נראה כי יש שונות גבוהה בטיב המים בין האתרים שנדגמו. המים ב
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נראו נקיים (התרשמות  ,בהם נמצא עושר המינים הגדול ביותר –סער  תעלתבשפע, ו- עיןתעלת בחרדלית, 

מי  מובהם זר ,יסףבנחל געתון וה המים בנחל ,ת איכות מים). לעומתםאיכותית בלבד מאחר ולא בוצעו בדיקו

גימה, אופיינו בעומס אורגני בשלוש מתוך ארבע תחנות הדה שכזאת) שהיו עדויות להזרמ(או  /מי קולחיןביוב

מינים הידועים כבעלי סבילות לעומסים רק  נמצאותרים אלו והיו הדלים ביותר מבחינת עושר המינים. בא גבוה

הימשושיים ממשפחת  תושיםזחלי י דוגמת ,גבוהים של חומר אורגני במים וריכוזי חמצן נמוכים

)Chironomidae.(  

), l, 2001Mienis & Orta( 2001-, ב70-מיני רכיכות בהשוואה לסקרים קודמים: בשנות ה עושר: 2טבלה 

  ) בנחל הנעמן בקרבת השמורה.2008), בהשוואה לסקר הנוכחי (2006(גזית ושות',  2005- וב

    נוכחות מיני רכיכות בנעמן ובשמורה
  70-שנות ה  2001  2005  2008

    + Theodoxus karasuna 
    + Valvata saulcyi 

   +  Heleobia longiscata 

   + + Heleobia phaeniciaca 

   + + Bithynia phialensis 

+  + + + Melanoides tuberculatatus 

+   + + Melanopsis buccinoidea 

+  + + + Melanopsis lampra 

   ?  Acroloxus lacustris 

+  + + + Haitia (Physella) acuta 

    + Bulinus truncates 

   + + Planorbis planorbis antiochianus 

    + Gyraulus piscinarum 

    + Galba truncatula 

    + Unio macus eucirrus 

    + Potomida littoralis delesserti 

  + + + Corbicula consobrina 

+    + Lymenea (Staqnicola) palustris 

5 4 10 16 Species richness=18 
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  : אחוז המינים נושמי חמצן אטמוספרי או בעלי המוגלובין מכלל המינים שנדגמו.6איור 
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  גליל המערביאקולוגי ב-: אתרי הדיגום ההידרו5 מפה
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שום נמצאו בשפכי נחלים. הדגימה בוצעה בשפכי הנחלים מתחנות  6 ,תחנות הדגימה בסקר 31מתוך 

מעלה הערוץ היה יבש בתאריך בו בוצע הסקר. שפכי נחלים מהווים אזורי מעבר  – שברוב המקרים

)Transition Zonesוניתן למצוא בהם דרגות שונות של תמהיל בין מים  ,) בין מערכות אקולוגיות מימיות

בין רמת מליחות ). הקשר Rundle et al. 1998רמות שונות של מליחות (מכך, ים וכתוצאה -מתוקים למי

המים לעושר המינים הינו מורכב, אולם באופן כללי ניתן לומר כי עליה במליחות (בטווח ערכי מוליכות 

חים) תהיה מלווה בירידה בייצוג ומים מל - mS/cm 6000 -מים מתוקים, ל - mS/cm 600חשמלית שבין 

ת גבוהה למליחות, למשל: זבובאים של מינים טיפוסיים למים מתוקים ועלייה בייצוג מינים בעלי סבילו

בשפכי הנחלים גם ניתן  נחל בית העמק.) שנמצאו בשפכי נחל כזיב וEphydridaeממשפחת זבובי החוף (

) שנמצא בשפך נחל בית Palaemon elegansלמצוא חדירה של מינים ימיים כמו למשל הסרטן קפצן מצוי (

מים ממינים היו לרוב רגישים יותר לרמת המליחות בהעמק. חסרי חוליות אקווטיים הנושמים חמצן מומס י

תנודות עונתיות בדגם הזרימה המתחדשת בחורף בנחלים צפויות אף הן להשפיע על  נושמי חמצן אטמוספרי.

המינים והרכב חברת חסרי החוליות בבתי גידול אלו.  מגווןעל  –מכך רמות המליחות בשפכי הנחלים וכתוצאה 

כל אף ולעתים חודשי הקיץ (ך רוב שמים במ שניתן למצוא בהםבתי גידול היא בכך ייחודיות שפכי הנחלים כ

  המתרחשים במקווי המים המתוקים. לחצי הטריפה והתחרות בהם נמוכים יחסית לאלו  – ובנוסף ),הקיץ

נוכחות צמחים וסקולריים טבולים ומזדקרים מגדילה את המורכבות המבנית במערכות אקווטיות. גידול 

 החייםבחברת בעלי  המיניםמגוון טבולים ומזדקרים צפוי להעלות את סה הצמחית ו/או צפיפות צמחים בביומא

גם בסקר זה, ומזון לצרכנים ראשוניים.  ת מפלט מטורפים, מצעים להתיישבותאקווטיים ע"י יצירת מקומוה

תחנות  :רסע (תעלתימה בתחנות בהן הייתה צמחיה טבולה או מזדקרת בערוץ הזריותר עושר מינים גבוה נדגם 

תחנות ל ), בהשוואה2,3תחנות  :עין חרדליתו ;השיירה-עין/צוף-עיןתעלת  ;2תחנה  :נחל בית העמק ;2,3

  .)7 איור( )t-test: t=2.43; df=13; p=0.03( דגימה בהן לא הייתה צמחיה
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  (מיקרופאונה) אקולוגית-ההידרוערכיות ג. קביעת ערכי ה

  

 י החמצןהמינים נושמהיחס בין מספר דירוג הערכיות מבוסס על שקלול של עושר המינים, הרכב החברה, ו

נחל חלזון, קיבל - באגן הניקוז נעמן. )3(טבלה  האטמוספרי/בעלי המוגלובין למספר המינים נושמי חמצן מומס

חברת חסרי  המגוון של עושר המינים הגבוה וההרכבבהתבסס על  ,)5(ביותר  הערכיות הגבוהדירוג נעמן את ה

לזו דומה הייתה נים, חלזונות ותולעים, התפלגות חברת חסרי החוליות לחרקים, סרט ,42תעלה בהחוליות. 

את הנעמן אף ניתן ) בלבד. 4נמוך יותר, דורגה בערכיות גבוהה (מינים עושר שנצפתה בנעמן, אולם בשל 

בינונית אקולוגית -הידרומקטע בעל ערכיות  ,42לפני החיבור עם תעלה  –במעלה הנחל לחלק לשני מקטעים: 

). 5(מאד מקטע בעל ערכיות גבוהה  הנעמן לים, עד לשפךו 42המפגש עם תעלה  אחריבמורד הנחל, ) ו3(

שנובעת בהתבסס על עושר מיני החרקים ומורכבות מבנית גבוהה  ),3בינונית (ערכיות דורגה בתעלת מילואות 

יה הזמני (בתאריך הבדיקה התעלה יצמחיה בערוץ הזרימה. התעלה קיבלה ערכיות בינונית למרות אופ מקיום

 ,עושר המינים הבינוני בהסתמך על )3בינונית (ערכיות ב דורגלזון ה רדודה מאד ויבשה ברובה). נחל חהיית

בעוד  ,מינים 8עם נחל כבול) נמצאו  מפגשסמוך לב 1לזון יין שרק בתחנת דגימה אחת (תחנת חאבל חשוב לצ

מימיו נראה עומס גבוה של חומר שב ,לזוןהחנחל מינים בלבד).  1-4ם היה נמוך (שבשאר התחנות עושר המיני

חברת חסרי החוליות. תעלת כלל גבוה של מינים נושמי חמצן אטמוספרי מתוך  שיעורמאופיין גם ב ,אורגני

בדומה לזה  ,אטמוספרי) עקב אחוז נמוך יחסית של מינים נושמי חמצן 3ערכיות בינונית (ב דורגה 7מסריק 

, קוקוי 4מסריק  :והתעלות ,)2נמוכה (ערכיות ב דורג . נחל כבול42נעמן ותעלה הנחל שנמצא בחברת 

מאופיינים הבריכות הדגים  מי. מקור המים העיקרי בתעלות אלו הוא )1(מאד ערכיות נמוכה ב , דורגווצפונית

  עומס אורגני גבוה וריכוז נמוך של חמצן מומס.ב

 בשל ,)5(מאד כיות גבוה דירוג ערב שפע-עיןסער ותעלת  תעלתבערוצי הגליל העליון המערבי, דורגו 

 בשל ,אך לא מקסימאלי) 4(קיבל דירוג גבוה  עין חרדליתאתר . המגוון והרכב החברההגבוה עושר המינים 

-שפע. עין- עיןסער ותעלת  תעלתעדר תולעים ואחוז נמוך יחסית של מיני סרטנים לעומת יהחברה: ה הרכב

למרות דמיון בהרכב  ,עושר מינים בינוני בשל )3( בינוניתונחל בית העמק קיבלו ערכיות  השיירה-/עיןצוף

שפך המינים שנדגמו היו מיני חרקים. רוב  הבש –סער  זה שבתעלתחברת חסרי החוליות בין נחל בית העמק ל

שפע) ונחל יסף דורגו -עיןלא תעלת לגעתון (ה. נחל )2נמוכה (נחל בצת ושפך נחל כזיב דורגו בערכיות 

בעלי אטמוספרי/ ים נושמי חמצןשל מינ עושר מינים נמוך ואחוז גבוה גללב ,)1(מאד בערכיות נמוכה 

  בערוץ. )ה שכזואו עדויות לזרימ(מי קולחין זרימה של מי ביוב/ הנמצא ללוהמוגלובין. בשני הנחלים ה

  אקולוגית בערוצי הגליל המערבי-סיכום ערכיות מיקרופאונה הידרו: 3טבלה 

 1 2 3 4 5 ניקוד

 נמוכה מאד נמוכה  בינונית גבוהה גבוהה מאד ערכיות

 געתון כבול בית העמק עין חרדלית נעמן נחל/תעלה

 יסף שפך בצת חלזון 42תעלה  תעלת סער

 4ת. מסריק  שפך כזיב שיירה- צוף/עין-עין    שפע-ת. עין

 ת. צפונית   ת. מילואות     

 ת. קוקוי   7ת. מסריק      
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  אקולוגיתהרגישות הכום ממצאי סי 2.3
  

 האורך(ערכיות לכל אגן חושבה לפי שקלול  בשקלול כלל אגניעולה האקולוגית ממצאי הרגישות כלל מסיכום 

נחל נחל כזיב ואחריו אגן  אגן, כי אגן הניקוז בעל הערכיות הגבוהה ביותר הוא היחסי של כל נחל/תעלה באגן)

כבעל הערכיות בשקלול הכללי נמצא  , האגןתעלת סעראגן הניקוז של ב למרות קטעים איכותיים ביותר. הגעתון

ערכיות  בתעלת בטון או במובל סגור מתחת לנהריה.האפיק עובר  מדרכוהיות וחלק גדול  האקולוגית הנמוכה ביותר

א נחל . עם זאת, כאשר נבדק כל נחל בנפרד, נמצחלזון-נעמןיסף ושעל,  ים:נחלה גניאמשוקללת נמוכה נמצאה גם ב

(הקטעים שאינם עוברים  41תעלה , 7, תעלת מסריק 42הנעמן כבעל הערכיות הגבוהה ביותר, כשאחריו תעלה 

-צוף/עין-נחל כזיב, תעלת עין –בתוך קיבוץ כפר מסריק), ותעלת אולם ספורט הנשפכות כולן לנעמן, ובנוסף 

ן), נחל יחיעם ונחל ינוח (אגן ניקוז נחל בית שפע (אגן ניקוז נחל געתו- השיירה (אגן ניקוז תעלת סער), תעלת עין

הערכיות הנמוכה ביותר נמצאה בערוצים שבהם זורמים מי ביוב דוגמת נחל תמרה ונחל אבליים,  ).4(טבלה העמק) 

ובערוצים רדודים שעוברים עיבוד אינטנסיבי בשדות ולמעשה אינם מתייחדים בשטח על פני סביבתם, דוגמת 

יש להדגיש כי הממצאים לגבי ההערכה  חל חנינה, נחל מורסן ונחל ערבה).נחל חנה, נהערוצים בבקעת סכנין (

הכללית לכל אגן ולכל נחל משמשים רק כרקע שנועד לתת תמונה כללית לגבי הערכיות האקולוגית בהיבט הרחב. 

  תוצר העבודה החשוב עבור מדיניות התחזוקה הוא פירוט הערכיות האקולוגית עבור כל קטע וקטע.

  

  השפעת עבודות התחזוקה על החי והצומח

  

באופן  רק החי והצומח מפעולות אלו, אולם לא תמיד מושפע ,קטעי הערוצים שעוברים תחזוקה באופן שוטףב

שלילי. לעתים, דווקא פינוי האפיק והגדות מצמחי קנה דומיננטיים, מאפשרת התפתחות צמחייה עשירה ומגוונת 

בנוסף, גם חלק מבעלי  יותר המתקשים לעמוד בתחרות עם הקנה שצימוחו מהיר.יותר, הכוללת גם מינים נדירים 

 –מצוא מסתור, אלא גם לגדות חשופות קנן וליכולים להחיים זקוקים לעתים לא רק לצמחיית גדות סבוכה שם הם 

, )2009(מלכה וסיני,  באביב/תחילת הקיץ הצב הרך שמטילות את ביציהן בגדות בוציות חשופות נקבות דוגמת

הזקוקה  ,הלוטרה . דוגמא נוספת היאולכן במקומות כאלו נדרש דווקא כיסוח מוקדם, לפני תחילת עונת ההטלות

כפי שמסתמן ממחקר לפיכך,  ).Kruuk, 2006בתי גידול שחלקם חשופים וחלקם מכוסים בצמחיה ( של לפסיפס

 לעל מנת להגדיטוב ביותר שמסתמן כרון הפת), א',ב',ג'2009הנערך במקביל לעבודה זו וטרם הסתיים (פרלברג, 

הינו שמירה על פסיפס גדות, כאשר קטעים מסוימים מכוסחים כל שנה, קטעים אחרים את המגוון הביולוגי 

מכוסחים רק אחת לכמה שנים, וקטעים נוספים אינם מכוסחים כלל. הגדרת דרגות הרגישות האקולוגית בערוצים 

בקטעים  בידי רשות הטבע והגנים על פעולות התחזוקה גבוהה יותרקרה ת ברמלאפשר על מנת  , אם כך,נועדה

יבוצעו כלל עבודות תחזוקה, אלא שהעדיפות  קטע שיוגדר כבעל דרגת ערכיות גבוהה לאב. אין הכרח כי חשוביםה

לממשק תחזוקה  בהתאם לכך, הוכנו המלצות בקטעים הללו תהיה לביצוע עבודות המתאימות לצרכים האקולוגיים.

  ).5(טבלה  ייחודי"-דירוג "רגיש ביותר" או "ערכיחד מהקטעים שהוגדר בערכיות גבוהה: מתאים עבור כל א
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  אקולוגית בחלוקה לנחלים ואגני ניקוזהרגישות ה: סיכום ממצאי 4טבלה 

 ערכיות אקולוגית [מ'] אורך שם הערוץ אגן ניקוז  ערכיות אקולוגית [מ']אורך  שם הערוץ אגן ניקוז

- נעמן  3.4 8743 נחל בצת בצת

 חלזון

 2.3 6730 נחל אבליים

 3.0 4107 נחל אפק  3.0 2590 נחל בצת עליון

 3.2 33989 נחל חלזון  2.9 4951 נחל חניתה

 2.0 1466 נחל חנה  3.0 3540 נחל שרך עליון

 2.0 2000 נחל חנינה  3.1 19823 סה"כ בצת

 3.0 3049 נחל כבול  4.0 8557 בנחל כזי כזיב

 2.0 1404 נחל מורסן  3.0 3649 נחל פקיעין

 4.7 10103 נחל נעמן  3.5 12207 סה"כ כזיב

 2.7 6345 נחל עכו  3.0 6593 נחל שעל שעל

 2.0 1459 נחל ערבה  3.0 6593 סה"כ שעל

 3.0 2930 נחל שגב  4.0 165 עין צוף/שיירה סער

 3.0 808 נחל שגור  2.8 6431 תעלת סער

 2.7 3070 נחל תמרה  3.4 6596 סה"כ סער

 2.0 1294 ערוץ חלזון  3.4 18627 נחל געתון געתון

 4.0 912 דר' 41ת.   4.0 829 שפע-תעלת עין

 1.0 2228 מר' 41ת.   4.0 214 2שפע -תעלת עין

 4.0 1029 צפ' 41ת.   3.8 19669 סה"כ געתון

בית 
 העמק

 3.0 1330 ת. אבליים צפ'  3.1 20530 חל בית העמקנ

 4.0 714 ת. אולם ספורט  3.0 5059 נחל זיתון

 2.0 726 ת. מגורי יסעור  4.0 3722 נחל יחיעם

 4.1 2871 42תעלה   4.0 973 נחל ינוח

 2.5 1302 50תעלה   3.0 3023 ערוץ בית העמק

 3.0 1383 יתתעלה צפונ  3.4 33307 סה"כ בית העמק

 3.0 5823 תעלת אבליים  3.3 10326 נחל יסף יסף

 3.0 1926 תעלת אחיהוד  3.0 4918 נחל זך

 3.0 3697 תעלת הסוכנות  3.0 2196 ערוץ זך

 3.0 646 תעלת מילואות  3.0 5144 נחל יצהר

 3.0 424 4תעלת מסריק   3.1 22583 סה"כ יסף

 3.0 512 5תעלת מסריק      

 3.0 1301 6תעלת מסריק      

 4.0 462 7תעלת מסריק      

 3.0 1801 תעלת קוקוי     

 2.9 107843 חלזון-סה"כ נעמן     
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  המלצה לממשק תחזוקה מתאים עבור הקטעים שהוגדרו בערכיות גבוהה: 5טבלה 

  התייחסות בתכנית אב נימוק המלצת תחזוקה ערכיות שם הערוץ אגן ניקוז קטע

be01 כיסוח פסיפס,  4 נחל בצת בצת
 אחרי יוני

מוגדר כבעל רגישות נופית  .קינון ציפורים
סביבתית גבוהה בתכנית האב 

  ).2009(געש, 

be02 כיסוח פסיפס,  4 נחל בצת בצת
 אחרי יוני

מוגדר כבעל רגישות נופית  .קינון ציפורים
ב סביבתית גבוהה בתכנית הא

  ).2009(געש, 

be09 כיסוח פסיפס,  4 נחל בצת בצת
 אחרי יוני

מוגדר כבעל רגישות נופית  .קינון ציפורים
סביבתית גבוהה בתכנית האב 

  ).2009(געש, 

be10 כיסוח פסיפס,  4 נחל בצת בצת
 אחרי יוני

מוגדר כשטח מוגן מפיתוח  .קינון ציפורים
  ).2009בתכנית האב (געש, 

be11 כיסוח פסיפס,  4 בצתנחל  בצת
 אחרי יוני

מוגדר כשטח מוגן מפיתוח  .קינון ציפורים
  ).2009בתכנית האב (געש, 

kz01 שפך הנחל, אפיק טבעי  ללא תחזוקה 4 נחל כזיב כזיב
רחב, אין צורך 
 .בתחזוקה סדירה

מוגדר כבעל רגישות אקולוגית 
 עובר בשטח גן לאומי גבוהה.

 מוכרז ושמורת טבע מוכרזת

, גיל- הרונשטיין גרי(

  א').2009

kz02 אפיק גשר הרכבת ללא תחזוקה 4 נחל כזיב כזיב ,

טבעי רחב, אין צורך 
 .בתחזוקה סדירה

  

kz03 כיסוח פסיפס,  4 נחל כזיב כזיב
 אחרי יוני

כשטח אל געת על מנת מוגדר  .קינון ציפורים
לשמר את העורף החקלאי 

. מתוכנן שביל כרקע לנחלים

על בסיס  אופניים לאורכו
דרכים חקלאיות קיימות 

, גיל- הרוגרינשטיין (

  א').2009

kz04 כיסוח פסיפס,  4 נחל כזיב כזיב
 אחרי יוני

כשטח אל געת על מנת מוגדר  .קינון ציפורים
לשמר את העורף החקלאי 

. מתוכנן שביל כרקע לנחלים

אופניים לאורכו על בסיס 
דרכים חקלאיות קיימות 

, גיל- הרוגרינשטיין (

  א').2009

kz05 כיסוח פסיפס,  4 נחל כזיב כזיב
 אחרי יוני

כשטח אל געת על מנת מוגדר  .קינון ציפורים
לשמר את העורף החקלאי 

. מתוכנן שביל כרקע לנחלים

אופניים לאורכו על בסיס 
דרכים חקלאיות קיימות 

, גיל- הרוגרינשטיין (

  א').2009

kz06 כיסוח פסיפס,  4 נחל כזיב כזיב
 יאחרי יונ

כשטח אל געת על מנת מוגדר  .קינון ציפורים
לשמר את העורף החקלאי 

. מתוכנן שביל כרקע לנחלים

אופניים לאורכו על בסיס 
דרכים חקלאיות קיימות 

, גיל- הרוגרינשטיין (

  א').2009

kz06b כיסוח פסיפס,  4 נחל כזיב כזיב
 אחרי יוני

כשטח אל געת על מנת מוגדר  .קינון ציפורים
העורף החקלאי  לשמר את

. מתוכנן שביל כרקע לנחלים

אופניים לאורכו על בסיס 
דרכים חקלאיות קיימות 

, גיל- הרוגרינשטיין (

  א').2009
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kz06c כיסוח פסיפס,  4 נחל כזיב כזיב
 אחרי יוני

כשטח אל געת על מנת מוגדר  .קינון ציפורים
לשמר את העורף החקלאי 

. מתוכנן שביל כרקע לנחלים

רכו על בסיס אופניים לאו
דרכים חקלאיות קיימות 

, גיל- הרוגרינשטיין (

  א').2009

kz07 אפיק טבעי, אין צורך  ללא תחזוקה 4 נחל כזיב כזיב
 בתחזוקה

מוגדר כמרחב לפיתוח 
, גיל- הרוגרינשטיין (

  א').2009

kz08 אפיק טבעי, אין צורך  ללא תחזוקה 4 נחל כזיב כזיב
 בתחזוקה

מוגדר כמרחב לפיתוח 
, גיל- הרוינשטיין גר(

  א').2009

kz09 אפיק טבעי, אין צורך  ללא תחזוקה 4 נחל כזיב כזיב
 בתחזוקה

מוגדר כמרחב לפיתוח 
, גיל- הרוגרינשטיין (

  א').2009

kz10 אפיק טבעי, אין צורך  ללא תחזוקה 5 נחל כזיב כזיב
 בתחזוקה

מוגדר כמרחב לפיתוח 
, גיל- הרוגרינשטיין (

  א').2009

kz11 אפיק טבעי, אין צורך  ללא תחזוקה 4 נחל כזיב כזיב
 בתחזוקה

מוגדר כמרחב לפיתוח 
, גיל- הרוגרינשטיין (

  א').2009

kz12 אפיק טבעי, אין צורך  ללא תחזוקה 4 נחל כזיב כזיב
 בתחזוקה

מוגדר כמרחב לפיתוח 
, גיל- הרוגרינשטיין (

  א').2009

kz13 ין צורך אפיק טבעי, א ללא תחזוקה 4 נחל כזיב כזיב
 בתחזוקה

מוגדר כמרחב לפיתוח 
  ).2009, גיל- הרוגרינשטיין (

kz14 אפיק טבעי, אין צורך  ללא תחזוקה 4 נחל כזיב כזיב
 בתחזוקה

מוגדר כמרחב לפיתוח 
, גיל- הרוגרינשטיין (

  א').2009

kz15 אפיק טבעי, אין צורך  ללא תחזוקה 4 נחל כזיב כזיב
 בתחזוקה

מוגדר כמרחב לפיתוח 
, גיל- הרוינשטיין גר(

  א').2009

kz16 אפיק טבעי, אין צורך  ללא תחזוקה 4 נחל כזיב כזיב
 בתחזוקה

מוגדר כמרחב לפיתוח 
, גיל- הרוגרינשטיין (

  א').2009

kz17 כיסוח פסיפס,  4 נחל פקיעין כזיב
 אחרי יוני

מוגדר כמרקם שמור ארצי  קינון ציפורים
בעל רגישות סביבתית גבוהה 

  ).2008נה, (יונגמן ולב

kz21 כיסוח פסיפס,  4 נחל פקיעין כזיב
 אחרי יוני

מוגדר כמרקם שמור ארצי  קינון ציפורים
בעל רגישות סביבתית גבוהה 

  ).2008(יונגמן ולבנה, 

sh06 שטח טבעי עשיר, לא  ללא תחזוקה 5 נחל שעל שעל
 בוצעה תחזוקה

מוגדר כמכלול לשימור 
, גיל- הרוגרינשטיין (

  ב').2009

sa06 תחזוקה רק  4 תעלת סער סער
 בהתאם לצורך

מוגדר כשטח בעל ערכיות  צמחיית מים עשירה
  ).2008נופית בינונית (געש, 

sa07 תחזוקה רק  4 תעלת סער סער
 בהתאם לצורך

מוגדר כשטח בעל ערכיות  צמחיית מים עשירה
  ).2008נופית בינונית (געש, 

sa11 עין  סער
 צוף/שיירה

תחזוקה רק  4
 תאם לצורךבה

מוגדר כשטח בעל ערכיות  צמחיית מים עשירה
  ).2008נופית בינונית (געש, 

ga05 כיסוח פסיפס,  4 נחל געתון געתון
 אחרי יוני

מוגדר כמרקם כפרי וכפשט  קינון ציפורים
הצפה בעל ערכיות נופית 

מתוכנן  6בינונית. תוואי כביש 
לחצות את הנחל בקטע זה 

  ).2008(געש, 
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ga06 כיסוח פסיפס,  4 נחל געתון תוןגע
 אחרי יוני

מוגדר כמרקם כפרי וכפשט  קינון ציפורים
הצפה בעל ערכיות נופית 

מתוכנן  6בינונית. תוואי כביש 
לחצות את הנחל בקטע זה 

  ).2008(געש, 

ga07 כיסוח פסיפס,  4 נחל געתון געתון
 אחרי יוני

מוגדר כמרקם שמור משולב  קינון ציפורים
ות נופית בינונית בעל ערכי

  ).2008(געש, 

ga08 כיסוח פסיפס,  4 נחל געתון געתון
 אחרי יוני

מוגדר כמרקם שמור משולב  קינון ציפורים
בעל ערכיות נופית בינונית 

  ).2008(געש, 

ga09 כיסוח פסיפס,  4 נחל געתון געתון
 אחרי יוני

מוגדר כמרקם שמור משולב  קינון ציפורים
ינונית בעל ערכיות נופית ב

  ).2008(געש, 

ga10 כיסוח פסיפס,  4 נחל געתון געתון
 אחרי יוני

מוגדר כמרקם שמור משולב  קינון ציפורים
בעל ערכיות נופית בינונית 

  ).2008(געש, 

ga11 כיסוח פסיפס,  4 נחל געתון געתון
 אחרי יוני

מוגדר כמרקם שמור משולב  קינון ציפורים
בעל ערכיות נופית בינונית 

  ).2008ש, (גע

ga14 תחזוקה רק  4 נחל געתון געתון
 בהתאם לצורך

מוגדר כמרקם שמור משולב  קינון ציפורים
וכפשט הצפה בעל רגישות 

נופית סביבתית גבוהה (געש, 
2008.(  

ga15 תחזוקה רק  4 נחל געתון געתון
 בהתאם לצורך

מוגדר כמרקם שמור משולב  קינון ציפורים
וכפשט הצפה בעל רגישות 

ופית סביבתית גבוהה (געש, נ
2008.(  

ga16 אפיק טבעי עמוק  ללא תחזוקה 5 נחל געתון געתון
ורחב, אין צורך 

 בתחזוקה

מוגדר כמרקם שמור משולב 
בעל רגישות נופית סביבתית 

  ).2008גבוהה (געש, 

ga18 תחזוקה רק  4 נחל געתון געתון
 בהתאם לצורך

 מוגדר כמרקם שמור משולב קינון ציפורים

בעל רגישות נופית סביבתית 
גבוהה ומוגן מפיתוח (געש, 

2008.(  

ga19 תחזוקה רק  4 נחל געתון געתון
 בהתאם לצורך

מוגדר כמרקם שמור משולב  קינון ציפורים
בעל רגישות נופית סביבתית 
גבוהה ומוגן מפיתוח (געש, 

2008.(  

ga21 תחזוקה רק  4 נחל געתון געתון
 בהתאם לצורך

מוגדר כמרקם שמור משולב  ריםקינון ציפו
בעל ערכיות נופית גבוהה 

מאד, בדרגת שימור גבוהה 
מאד ומוגן מפיתוח (געש, 

2008.(  

ga22 אפיק טבעי עמוק  ללא תחזוקה 5 נחל געתון געתון
ורחב, אין צורך 

 בתחזוקה

מוגדר כמרקם שמור משולב 
בעל ערכיות נופית גבוהה 

מאד, בדרגת שימור גבוהה 
מפיתוח (געש, מאד ומוגן 

2008.(  

ga24 תעלת עין געתון-

 שפע

תחזוקה רק  4
 בהתאם לצורך

מוגדר כמרקם שמור משולב  צמחיית מים עשירה
בעל ערכיות נופית בינונית 

  ).2008(געש, 

ga25 תעלת עין געתון-

 שפע

תחזוקה רק  4
 בהתאם לצורך

מוגדר כמרקם שמור משולב  צמחיית מים עשירה
ינונית בעל ערכיות נופית ב

  ).2008(געש, 

ga26 תעלת עין געתון-

 שפע

תחזוקה רק  4
 בהתאם לצורך

מוגדר כמרקם שמור משולב  צמחיית מים עשירה
בעל ערכיות נופית בינונית 

  ).2008(געש, 
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ga27 תעלת עין געתון-

 2שפע 

תחזוקה רק  4
 בהתאם לצורך

מוגדר כמרקם שמור משולב  צמחיית מים עשירה
בינונית  בעל ערכיות נופית

  ).2008(געש, 

ba04 נחל בית  בית העמק
 העמק

תחזוקה רק  4
 בהתאם לצורך

מוגדר כמרקם חופי וכפשט  צמחיית מים עשירה
הצפה (יעד אדריכלים, 

  א')2009

ba14 נחל בית  בית העמק
 העמק

תחזוקה רק  4
 בהתאם לצורך

מוגדר כמרקם שמור משולב  קינון ציפורים
 לפיתוח מותנה בעל רגישות

סביבתית גבוהה (יעד 
  א')2009אדריכלים, 

ba15 נחל בית  בית העמק
 העמק

אפיק טבעי עמוק  ללא תחזוקה 5
ורחב, אין צורך 

 בתחזוקה

שמורת נחל בית העמק. מוגדר 
כמרקם שמור משולב מוגן 

מפיתוח בעל רגישות סביבתית 
גבוהה (יעד אדריכלים, 

  א')2009

ba16 ק תחזוקה ר 4 נחל יחיעם בית העמק
 בהתאם לצורך

מוגדר כמרקם שמור משולב  קינון ציפורים
לפיתוח מותנה וכפשט הצפה 
בעל רגישות סביבתית גבוהה 

  א')2009(יעד אדריכלים, 

ba17 אפיק טבעי עמוק  ללא תחזוקה 4 נחל יחיעם בית העמק
ורחב, אין צורך 

 בתחזוקה

מוגדר כמרקם שמור משולב 
מוגן מפיתוח בעל רגישות 

בוהה (יעד סביבתית ג
  א')2009אדריכלים, 

ba18 תחזוקה רק  4 נחל ינוח בית העמק
 בהתאם לצורך

מוגדר כמרקם שמור משולב  קינון ציפורים
לפיתוח קרקע מוגדר וכפשט 
הצפה בעל רגישות סביבתית 

גבוהה (יעד אדריכלים, 
  א')2009

ya05 כיסוח פסיפס,  4 נחל יסף יסף
 אחרי יוני

צמחים נדירים 
לטובה  המושפעים

 מכיסוח

מוגדר כמרקם כפרי ללא 
הגבלות סביבתיות. אמת המים 

חוצה את הקטע (יעד 
  א').2009אדריכלים, 

ya06 כיסוח פסיפס,  4 נחל יסף יסף
 אחרי יוני

צמחים נדירים 
המושפעים לטובה 

 מכיסוח

מוגדר כמרקם כפרי ללא 
הגבלות סביבתיות (יעד 

  א').2009אדריכלים, 

na01 אפיק טבעי רחב, אין  ללא תחזוקה 5 חל נעמןנ חלזון- נעמן
 צורך בתחזוקה סדירה

שמורת שפך/מליחת הנעמן. 
מוגדר כמרקם חופי וכפשט 

 2002הצפה (יעד אדריכלים, 

  ב').2009,

na02 כיסוח פסיפס  5 נחל נעמן חלזון- נעמן
 בתחילת האביב

-קינון צב רך, בית

 גידול לוטרה

שמורת שפך/מליחת הנעמן. 
ח יישוב כפרי מוגדר כשט

וכפשט הצפה (יעד אדריכלים, 
  ב').2009, 2002

na03 כיסוח פסיפס  4 נחל נעמן חלזון- נעמן
 בתחילת האביב

-קינון צב רך, בית

 גידול לוטרה

מוגדר כנוף כפרי פתוח 
לפיתוח קרקע מוגדר וכפשט 

 2002הצפה (יעד אדריכלים, 

  ב').2009,

na04 כיסוח פסיפס 4 נחל נעמן חלזון- נעמן 

 בתחילת האביב

-קינון צב רך, בית

 גידול לוטרה

מוגדר כנוף כפרי פתוח 
לפיתוח קרקע מוגדר וכפשט 

 2002הצפה (יעד אדריכלים, 

  ב').2009,

na04a כיסוח פסיפס  5 נחל נעמן חלזון- נעמן
 בתחילת האביב

-קינון צב רך, בית

 גידול לוטרה

. מוגדר נמפית-שמורת עין

 כנוף כפרי פתוח וכפשט הצפה

 2002(יעד אדריכלים, 

  ב').2009,
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na05 כיסוח פסיפס  4 נחל נעמן חלזון- נעמן
 בתחילת האביב

-קינון צב רך, בית

 גידול לוטרה

מוגדר כנוף כפרי פתוח 
לפיתוח קרקע מוגדר וכפשט 

 2002הצפה (יעד אדריכלים, 

  ב').2009,

na06 כיסוח פסיפס  5 נחל נעמן חלזון- נעמן
 בתחילת האביב

-רך, בית קינון צב

 גידול לוטרה

. מוגדר כנוף נעמן-שמורת כרי

כפרי פתוח וכפשט הצפה (יעד 
  ב').2009, 2002אדריכלים, 

na07 כיסוח פסיפס  5 נחל נעמן חלזון- נעמן
 בתחילת האביב

-קינון צב רך, בית

 גידול לוטרה

מוגדר כנוף כפרי פתוח 
לפיתוח קרקע מוגדר וכפשט 

 2002הצפה (יעד אדריכלים, 

ב'). אזור שכונת אפק 2009,
המתוכננת שמיועד להטיה 

  ולהפיכה לשמורה.

na08 קינון צב רך, בית ללא תחזוקה 5 נחל נעמן חלזון- נעמן-

 גידול לוטרה

. מוגדר כנוף שמורת עין אפק

כפרי פתוח וכפשט הצפה (יעד 
  ב'). 2009, 2002אדריכלים, 

na13 כיסוח פסיפס  5 42תעלה  חלזון- נעמן
 בבתחילת האבי

-קינון צב רך, בית

 גידול לוטרה

. מוגדר כנוף נעמן-שמורת כרי

כפרי פתוח וכפשט הצפה (יעד 
  ב')2009, 2002אדריכלים, 

na14 תחזוקה רק  4 42תעלה  חלזון- נעמן
 בהתאם לצורך

מתוכנן להפוך למרקם עירוני  צמחיית מים עשירה
 2002(יעד אדריכלים, 

  ב').2009,

na15 תחזוקה רק  4 42תעלה  חלזון- נעמן
 בהתאם לצורך

מתוכנן להפוך למרקם עירוני  צמחיית מים עשירה
 2002(יעד אדריכלים, 

  ב').2009,

na16 תחזוקה רק  4 42תעלה  חלזון- נעמן
 בהתאם לצורך

מתוכנן להפוך למרקם עירוני  צמחיית מים עשירה
 2002(יעד אדריכלים, 

  ב').2009,

na17 רק תחזוקה  4 42תעלה  חלזון- נעמן
 בהתאם לצורך

מתוכנן להפוך למרקם עירוני  צמחיית מים עשירה
 2002(יעד אדריכלים, 

  ב').2009,

na18 תחזוקה רק  4 42תעלה  חלזון- נעמן
 בהתאם לצורך

מתוכנן להפוך למרקם עירוני  צמחיית מים עשירה
 2002(יעד אדריכלים, 

  ב').2009,

na19 תחזוקה רק  4 42תעלה  חלזון- נעמן
 צורךבהתאם ל

מתוכנן להפוך למרקם עירוני  צמחיית מים עשירה
 2002(יעד אדריכלים, 

  ב').2009,

na22 כיסוח פסיפס,  4 דר' 41ת.  חלזון- נעמן
 אחרי יוני

צמחים נדירים 
המושפעים לטובה 

 מכיסוח

מוגדר כנוף כפרי פתוח 
לפיתוח קרקע מוגדר (יעד 

  ב').2009, 2002אדריכלים, 

na23a כיסוח פסיפס,  4 צפ' 41 ת. חלזון- נעמן
 אחרי יוני

צמחים נדירים 
המושפעים לטובה 

 מכיסוח

מוגדר כנוף כפרי פתוח 
לפיתוח קרקע מוגדר (יעד 

  ב').2009, 2002אדריכלים, 

na24 ת. אולם  חלזון- נעמן
 ספורט

כיסוח פסיפס,  4
 אחרי יוני

מוגדר כיישוב כפרי ללא  קינון ציפורים
הגבלות סביבתיות (יעד 

  ב')2009, 2002יכלים, אדר

na25 תעלת  חלזון- נעמן
 7מסריק 

כיסוח פסיפס  4
 בתחילת האביב

-קינון צב רך, בית

 גידול לוטרה

מוגדר כנוף כפרי פתוח 
לפיתוח קרקע מוגדר (יעד 

  ב').2009, 2002אדריכלים, 

na28 כיסוח פסיפס  5 נחל חלזון חלזון- נעמן
 בתחילת האביב

-קינון צב רך, בית

 וטרהגידול ל

מוגדר כשטח  .מליחת הנעמן
יישוב כפרי מוגן מפיתוח 

וכפשט הצפה (יעד אדריכלים, 
  ב').2009

na29 כיסוח פסיפס  4 נחל חלזון חלזון- נעמן
 בתחילת האביב

-קינון צב רך, בית

 גידול לוטרה

מוגדר כשטח  .מליחת הנעמן
נוף כפרי פתוח לפיתוח מוגדר 
וכפשט הצפה (יעד אדריכלים, 

  ב').2009
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  התייחסות בתכנית אב נימוק המלצת תחזוקה ערכיות שם הערוץ אגן ניקוז קטע

na39 כיסוח פסיפס,  4 נחל חלזון חלזון- נעמן
 אחרי יוני

 -מוגדר כמרקם שמור משולב  קינון ציפורים

נוף כפרי פתוח בעל רגישות 
סביבתית גבוהה ומוגן מפיתוח 

  ב')2009(יעד אדריכלים 

na39a אפיק טבעי עמוק  ללא תחזוקה 5 נחל חלזון חלזון- נעמן
ורחב, אין צורך 

 בתחזוקה

מוגדר  .נחל חלזון נוףשמורת 
כמרקם שמור משולב בעל 

רגישות סביבתית גבוהה ומוגן 
מפיתוח (יעד אדריכלים 

  ב').2009

na39e צמחיית מים נדירה  ללא תחזוקה 5 נחל חלזון חלזון- נעמן
 חיים-ודו

. מוגדר שמורת ברכת דיר חנא

כפשט הצפה ובעל רגישות 
סביבתית גבוהה לפיתוח 

מותנה (יעד אדריכלים 
  ב').2009
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  סיכום. 3

על פי חזון המשרד להגנת הסביבה: "ממטרד  –לנחלי הגליל המערבי קיים פוטנציאל רב לשיקום, ולהפיכתם 

מימדי המערב גורמים רבים הדורשים תיאום ביניהם. עבודה זו באה לשמש -למשאב". תהליך זה מצריך טיפול רב

לוגי הרב שנגרם בעשרות השנים האחרונות לנחלים, כבסיס לתיאום שכזה, על סמך ההבנה כי למרות הנזק האקו

. יכולת השיקום והתחדשות החיים בנחלים יחסית"סלחנית" נחל הינו מערכת אקולוגית הרי שהמצב הינו בר תיקון. 

היא מהירה, כתוצאה מהעובדה שהנחל יוצר שווי משקל בין אירועים קיצוניים של יובש והצפה. במקרה של נחלי 

אספקת המים הטבעית  הפסקת הזרמת המזהמים מחד, וחידוש –מחייבת החזרת הנחלים לחיים הגליל המערבי, 

(שחרור מי מעיינות שנלכדים לצרכים אחרים וחידוש השפיעה הטבעית מהמעיינות ע"י שאיבה מופחתת ממאגרי מי 

פיתולי  ,תכי הזרימהלדמות ככל הניתן את חבנוסף, יש לשאוף בתכנון המערך הניקוזי של הנחלים  התהום) מאידך.

למצב הקיים בנחלים הטבעיים, גם כאשר זורמים הנחלים בתעלות והמורכבות המבנית של המצע, הנחלים 

  מלאכותיות.

הסקר וברחבי הגליל המערבי: ממצאי הסקר הבוטאני הממצאים האקולוגיים שנאספו עבודה זו מסכמת את 

מר כי כללי ניתן לובאופן  .ות נוספות שנערכו באזור, בשילוב עם ממצאים אקולוגיים מעבודאקולוגי-ההידרו

מבחינה בוטאנית, שפכי הנחלים וקטעי הנחלים שבמעלה הנחל הם הרגישים ביותר מבחינה אקולוגית, ואילו קטעי 

ת תוואי החל מכיסוח צומח בלבד ועד הסדר –ככלל עברו הסדרה ניקוזית בדרגות שונות הנחלים שבמורד הנחל, ש

אקולוגיים בולט הקשר - בסיכום הממצאים ההידרו פחות רגישים מבחינה אקולוגית.כון, נמצאו הנחל בתעלת בט

הברור בין איכות המים לבין שפע המינים האקווטיים: ככל שהנחל נקי יותר מזיהום, כך עולה מספר המינים, 

ככלל, נמצא קשר  ה וכו'.ומתרבים המינים הרגישים יותר לתנאי עקה: התייבשות, זיהום, שינויי מליחות וטמפרטור

, לבין דרגת הרגישות האקולוגית של הנחל. כך, הנחלים ואיכותם י האכזבבנחלגם הדוק בין כמות המים הזורמת 

בהם מתקיימת זרימת מים, ולו המועטה ביותר, כתוצאה מהקצאות מים המשוחררים ממתקני חב' "מקורות", דוגמת 

 – הנעמןנחל כזיב ונחל , )סערצוף/שיירה (אגן ניקוז תעלת - עיןלת תע, (אגן ניקוז נחל געתון) שפע- תעלת עין

נמוכה, אך רגישות אקולוגית  יכבעל ונמצא נחלי האכזב: בצת, שעל ויסףלי הרגישות הגבוהה ביותר. כבענמצאו 

הנחלים שנמצאו כבעלי הרגישות האקולוגית הנמוכה ביותר הם אלו אשר סובלים מזיהום מתמשך וקבוע של מי 

ב/מי קולחין המטוהרים בדרגות שונות: נחל אבליים, נחל כבול ונחל תמרה; או ערוצים שמעובדים כך שכלל לא ביו

  ניכר בהם תוואי הנחל, דוגמת הערוצים שבבקעת סכנין.
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  נספחים. 5

  עבור כל קטע נחל/תעלהמרחקים פי המדד המשוקלל והסעיפירוט ': אנספח 

  אגן ניקוז נחל בצת –מדד משוקלל ומרחקים  :6 טבלה

שם 
 הקטע

 שם הערוץ
אורך 
 הקטע

מרחק מתחילת 
 הערוץ [מ']

זרימת 
 מים

צמחייה 
 הידרופילית

צמחייה 
 נדירה

מקרופאונה 
 הידרופילית

מיקרופאונה 
 הידרופילית

 מסדרון
 אקולוגי

מורכבות 
 מבנית

רגישות 
 נופית

סה"כ 
ממוצע 
 משוקלל

ערכיות 
 מעוגלת

 הערות

 6% 6% 25% 6% 5% 7% 25% 20% נק' סיום נק' התחלה

be01 4 3.51 5 4 3 2 3 5 4 3 661 0 661 נחל בצת   

be02 4 3.56 3 3 3     5 4 1 987 661 326 נחל בצת   

be03 3 3.2 3 3 3     5 3 1 1947 987 960 נחל בצת   

be04 3 2.65 2 3 3     4 2 1 2563 1947 616 נחל בצת   

be05 3 3.01 2 3 3     4 3 1 2823 2563 260 נחל בצת   

be06 3 3.47 2 3 4     5 3 1 4412 2823 1589 נחל בצת   

be07 3 2.74 4 2 2     4 3 1 5046 4412 634 נחל בצת   

be08 3 2.93 4 3 2     5 3 1 6888 5046 1842 נחל בצת   

be09 4 3.65 4 3 4     5 3 1 7730 6888 842 נחל בצת   

be10 4 3.65 4 3 5     5 2 1 7859 7730 129 נחל בצת   

be11 4 4.01 4 3 5     5 3 1 7961 7859 101 נחל בצת   

be12 3 2.93 4 3 3     5 2 1 8743 7961 782 נחל בצת   

be13 3 3.37 3 2 4     4 3 1 312 0 312 ניתהנחל ח   

be14 3 2.92 2 2 3     4 3 1 503 312 192 נחל חניתה   

be15 3 2.56 2 2 3     4 2 1 722 503 218 נחל חניתה   

be16 3 3.01 2 3 4     4 2 1 852 722 130 נחל חניתה   

be17 3 3.37 2 3 4     4 3 1 2338 852 1486 נחל חניתה   

be18 3 3 3 3 4     3 2 1 2703 2338 365 נחל חניתה   

be19 3 2.92 2 2 4     4 2 1 2865 2703 162 נחל חניתה   

be20 2 2.28 1 1 3     3 2 1 4241 2865 1376 נחל חניתה   

be21 3 2.56 2 2 3     4 2 1 4540 4241 299 נחל חניתה   

be22 3 3.29 4 3 4     5 2 1 4951 4540 410 נחל חניתה   

be23 3 2.54 3 3 4     2 1 1 2590 0 2590 נחל בצת עליון   

be24 3 3.45 4 3 4 2 3 3 3 4 3540 0 3540 נחל שרך עליון   
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  אגן ניקוז נחל כזיב –מדד משוקלל ומרחקים : 7טבלה 

שם 
 הקטע

 שם הערוץ
אורך 
 הקטע

מרחק מתחילת 
 הערוץ [מ']

ת זרימ
 מים

צמחייה 
 הידרופילית

צמחייה 
 נדירה

מקרופאונה 
 הידרופילית

מיקרופאונה 
 הידרופילית

מסדרון 
 אקולוגי

מורכבות 
 מבנית

רגישות 
 נופית

סה"כ 
ממוצע 
 משוקלל

ערכיות 
 מעוגלת

 הערות

 6% 6% 25% 6% 5% 7% 25% 20% נק' סיום נק' התחלה

kz01 4 3.51 5 4 3 2 3 5 4 3 238 0 238 נחל כזיב   

Kz02 4 3.64 4 4 4     4 3 1 319 238 81 נחל כזיב   

kz03 4 3.92 3 3 4     5 4 1 1152 319 833 נחל כזיב   

kz04 4 3.56 3 3 4     5 3 1 1850 1152 698 נחל כזיב   

kz05 4 4.09 4 5 5     4 3 1 2204 1850 354 נחל כזיב   

kz06 4 3.64 3 5 4     4 3 1 3252 2204 1048 נחל כזיב   

kz06a 3 2.72 3 5 4     2 1 1 3574 3252 322 נחל כזיב   

kz06b 4 3.64 3 5 4     4 3 1 3984 3574 410 נחל כזיב   

kz06c 4 3.64 3 5 4     4 3 1 4345 3984 361 נחל כזיב   

kz06d 3 3.37 4 5 3     4 3 1 4823 4345 477 נחל כזיב   

kz07 4 3.83 4 5 3     5 4 1 5671 4823 848 נחל כזיב   

kz08 4 3.64 4 4 4     4 3 1 5798 5671 127 נחל כזיב   

kz09 4 3.91 3 4 5     4 3 1 6276 5798 478 נחל כזיב   

kz10 5 4.55 4 5 5     5 4 1 6774 6276 498 נחל כזיב   

kz11 4 3.81 4 5 5 4 3 4 3 3 7256 6774 483 נחל כזיב   

kz12 4 3.82 4 4 5 4 3 5 3 3 7483 7256 227 נחל כזיב   

kz13 4 4.46 4 4 5     5 4 2 7837 7483 354 נחל כזיב   

kz14 4 4.33 5 4 5 4 3 5 4 4 8085 7837 247 נחל כזיב   

kz15 4 4.19 5 4 5     5 3 1 8271 8085 186 נחל כזיב   

kz16 4 4.13 5 4 5 4 3 5 4 3 8557 8271 287 נחל כזיב   

kz17 4 3.74 4 4 5     5 2 1 571 0 571 נחל פקיעין   

kz18 3 2.57 4 3 2     5 2 1 1477 571 905 נחל פקיעין   

kz19 3 2.84 3 3 3     5 2 1 2486 1477 1009 נחל פקיעין   

kz20 1 1.09 2 1 1     1 1 1 2839 2486 352 נחל פקיעין   

kz21 4 3.56 5 5 4     5 2 1 3649 2839 811 נחל פקיעין   
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  אגני ניקוז נחל שעל ותעלת סער –מדד משוקלל ומרחקים  :8טבלה 

שם 
 הקטע

 שם הערוץ
אורך 
 הקטע

מרחק מתחילת 
 הערוץ [מ']

זרימת 
 מים

צמחייה 
 הידרופילית

צמחייה 
 נדירה

מקרופאונה 
 הידרופילית

מיקרופאונה 
 הידרופילית

מסדרון 
 קולוגיא

מורכבות 
 מבנית

רגישות 
סה"כ  נופית

ממוצע 
 משוקלל

ערכיות 
 מעוגלת

 הערות
נק' 
 התחלה

נק' 
 סיום

20% 25% 7% 5% 6% 25% 6% 6% 

sh01 2 1.74 2 2 1     3 2 1 571 0 571 נחל שעל   

sh02 2 2.38 3 3 2     4 2 1 3059 571 2488 נחל שעל   

sh03 3 3.01 3 2 3     4 3 1 3948 3059 889 נחל שעל   

sh04 3 3.1 3 3 4     4 2 1 5022 3948 1075 נחל שעל   

sh05 3 2.74 3 3 3     4 2 1 5331 5022 309 נחל שעל   

sh06 5 -הערכת מומחה  4 3.92 5 5 5     5 2 1 6593 5331 1261 נחל שעל 

sa01 3 3.26 3 3 1 5 4 5 4 4 77 0 77 תעלת סער   

sa02 1 1.49 1 1 1     1 1 4 689 77 612 סער תעלת   

sa03 3 3.2 3 2 1 5 4 5 4 4 931 689 243 תעלת סער   

sa04 3 3.38 3 2 2 5 4 4 4 4 1137 931 206 תעלת סער   

sa05 3 3.38 3 2 2 5 4 4 4 4 1367 1137 229 תעלת סער   

sa06 4 3.88 3 2 4 5 4 4 4 4 3002 1367 1635 תעלת סער   

sa07 4 3.95 3 2 4 5 4 5 4 4 3315 3002 312 תעלת סער   

sa08 3 3.31 3 2 3 5 4 3 3 4 3651 3315 336 תעלת סער   

sa09 3 2.63 3 2 1 5 4 4 2 4 4771 3651 1120 תעלת סער   

sa10 1 -הערכת מומחה  2 1.99 1 1 1 5 4 1 1 4 6431 4771 1660 תעלת סער 

sa11 4 -הערכת מומחה  3 2.63 3 2 1 5 4 4 2 4 165 0 165 עין צוף/שיירה 
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  אגן ניקוז נחל געתון –מדד משוקלל ומרחקים  :9 טבלה

שם 
 הקטע

 שם הערוץ
אורך 
  הקטע

מרחק מתחילת הערוץ 
 [מ']

זרימת 
 מים

צמחייה 
 הידרופילית

צמחייה 
 נדירה

מקרופאונה 
 הידרופילית

מיקרופאונה 
 הידרופילית

ון מסדר
 אקולוגי

מורכבות 
 מבנית

רגישות 
 נופית

סה"כ 
ממוצע 
 משוקלל

ערכיות 
 מעוגלת

 הערות

 6% 6% 25% 6% 5% 7% 25% 20% נק' סיום נק' התחלה

ga01 1 -הערכת מומחה  2 1.6 1 1 1 1 1 1 1 4 1128 0 1128 נחל געתון 

ga02 2 2.41 3 2 1 1 3 5 2 4 1389 1128 261 נחל געתון   

ga03 1 -הערכת מומחה  2 1.6 1 1 1 1 1 1 1 4 1820 1389 431 נחל געתון 

ga04 3 3.16 3 2 2 1 3 5 4 4 2194 1820 374 נחל געתון   

ga05 4 3.53 2 2 4 1 3 4 4 4 3859 2194 1664 נחל געתון   

ga06 4 3.72 4 2 4 1 3 5 4 4 5216 3859 1357 נחל געתון   

ga07 4 3.58 4 3 4 3 3 4 3 4 5390 5216 174 נחל געתון   

ga08 4 3.65 3 3 4 1 3 4 4 4 5879 5390 489 נחל געתון   

ga09 4 3.65 3 3 4 1 3 4 4 4 6004 5879 125 נחל געתון   

ga10 4 3.72 3 3 4 1 3 5 4 4 6154 6004 149 נחל געתון   

ga11 4 3.71 4 3 4 1 3 4 4 4 6371 6154 217 נחל געתון   

ga12 3 3.46 4 3 3 1 3 4 4 4 6490 6371 119 ל געתוןנח   

ga13 3 3.4 3 3 3 1 3 4 4 4 6810 6490 320 נחל געתון   

ga14 4 3.65 3 3 4 1 3 4 4 4 6863 6810 53 נחל געתון   

ga15 4 3.77 4 4 4 1 3 4 4 4 7733 6863 871 נחל געתון   

ga16 5 5 5 5 5     5 5 1 9734 7733 2000 נחל געתון   

ga17 3 3.46 5 5 3     4 3 1 10733 9734 1000 נחל געתון   

ga18 4 3.87 5 4 5     4 4 4 10901 10733 168 נחל געתון   

ga19 4 4 4 4 4     4 4 2 11815 10901 914 נחל געתון   

ga20 2 -הערכת מומחה  3 2.63 4 3 3     2 2 2 12016 11815 201 נחל געתון 

ga21  4 3.82 5 5 5     4 2 1 12980 12016 964 געתוןנחל   

ga22 5 4.54 5 5 5     4 4 1 16730 12980 3750 נחל געתון   

ga23 2 1.9 2 2 2     1 2 1 18627 16730 1897 נחל געתון   

ga24 4 4.02 4 3 4 5 3 5 4 4 608 0 608 שפע-תעלת עין   

ga25 4 3.95 4 3 4 5 3 4 4 4 758 608 150 שפע-תעלת עין   

ga26 4 3.63 4 3 4 5 3 3 3 4 829 758 70 שפע-תעלת עין   

ga27 4 3.95 4 3 4 5 3 4 4 4 214 0 214 2שפע -תעלת עין   
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  אגני ניקוז נחל בית העמק ונחל יסף –מדד משוקלל ומרחקים  :10 טבלה

שם 
 הקטע

 שם הערוץ
אורך 
 הקטע

מרחק מתחילת 
 ערוץ [מ']ה

זרימת 
 מים

צמחייה 
 הידרופילית

צמחייה 
 נדירה

מקרופאונה 
 הידרופילית

מיקרופאונה 
 הידרופילית

מסדרון 
 אקולוגי

מורכבות 
 מבנית

רגישות 
סה"כ  נופית

ממוצע 
 משוקלל

ערכיות 
 מעוגלת

 הערות
נק' 
 התחלה

נק' 
 סיום

20% 25% 7% 5% 6% 25% 6% 6% 

ba01 3 3.25 4 3 2 3 4 5 4 3 129 0 129 נחל בית העמק   
ba02 3 3.44 4 2 3 3 4 5 4 3 224 129 95 נחל בית העמק   
ba03 3 3.3 4 2 3 3 4 3 4 3 338 224 113 נחל בית העמק   
ba04 4 3.5 4 3 3 3 4 5 4 3 506 338 168 נחל בית העמק   
ba05 3 3.1 4 2 3     4 3 1 537 506 31 נחל בית העמק   
ba06 3 3.1 4 2 3     4 3 1 921 537 384 ת העמקנחל בי   
ba07 2 2.47 4 3 2     4 2 1 1693 921 772 נחל בית העמק   
ba08 1 1 1 1 1     1 1 1 2441 1693 748 נחל בית העמק   
ba09a 3 3.1 3 3 4     4 2 1 4452 2441 2012 נחל בית העמק   
ba10 3 3.46 3 3 4     4 3 1 5928 4452 1476 נחל בית העמק   
ba11 3 3.1 3 3 3     4 3 1 6587 5928 658 נחל בית העמק   
ba12 3 3.19 4 3 3     4 3 1 8702 6587 2116 נחל בית העמק   
ba13 3 2.74 3 3 3     4 2 1 10653 8702 1951 נחל בית העמק   
ba14 4 3.74 4 4 4     5 3 1 14769 10653 4116 נחל בית העמק   
ba15 5 -הערכת מומחה  4 3.92 5 5 5     5 2 1 20530 14769 5761 נחל בית העמק 
ba09b 3 3.1 3 3 4     4 2 1 5059 0 5059 נחל זיתון   
ba09c 3 3.1 3 3 4     4 2 1 3023 0 3023 ערוץ בית העמק   
ba16 4 3.92 5 5 5     5 2 1 2639 0 2639 נחל יחיעם   
ba17 4 3.92 5 5 5     5 2 1 3722 2639 1084 נחל יחיעם   
ba18 4 -הערכת מומחה  3 3.37 4 5 4     4 2 1 973 0 973 נחל ינוח 

ya01 3 2.99 5 3 2 1 1 5 3 4 159 0 159 נחל יסף   
ya02 3 2.87 3 3 3 1 1 5 2 4 635 159 476 נחל יסף   
ya03 3 3.47 3 2 3     5 4 1 1108 635 473 נחל יסף   
ya04 3 3.29 4 3 3     5 3 1 2163 1108 1055 נחל יסף   
ya05 4 4.01 4 3 4     5 4 1 2661 2163 498 נחל יסף   
ya06 4 3.92 3 3 4     5 4 1 3010 2661 349 נחל יסף   
ya07 3 3.2 3 3 4     5 2 1 3971 3010 961 נחל יסף   
ya08 3 2.64 3 3 3     3 2 1 10326 3971 6355 נחל יסף   
ya08 3 2.64 3 3 3     3 2 1 4918 0 4918 נחל זך   
ya08 3 2.64 3 3 3     3 2 1 2196 0 2196 ערוץ זך   
ya08 3 2.64 3 3 3     3 2 1 5144 0 5144 נחל יצהר   
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  חלזון-אגן ניקוז נעמן –מדד משוקלל ומרחקים  : 11טבלה

שם 
 הקטע

 שם הערוץ
רך או

 הקטע

מרחק מתחילת הערוץ 
 [מ']

זרימת 
 מים

צמחייה 
 הידרופילית

צמחייה 
 נדירה

מקרופאונה 
 הידרופילית

מיקרופאונה 
 הידרופילית

מסדרון 
 אקולוגי

מורכבות 
 מבנית

רגישות 
 נופית

סה"כ 
ממוצע 
 משוקלל

ערכיות 
 מעוגלת

 הערות

 6% 6% 25% 6% 5% 7% 25% 20% נק' סיום נק' התחלה

na01 5 4.94 5 4 5 5 5 5 5 5 1160 0 1160 ל נעמןנח   

na02 5 4.69 5 4 5 5 5 5 4 5 1796 1160 636 נחל נעמן   

na03 4 4.32 4 3 4 5 5 5 4 5 2777 1796 981 נחל נעמן   

na04 4 4.44 5 4 4 5 5 5 4 5 5220 2777 2443 נחל נעמן   

na04a 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5797 5220 577 נחל נעמן   

na05 4 4.32 4 3 4 5 5 5 4 5 6449 5797 652 נחל נעמן   

na06 5 4.94 5 4 5 5 5 5 5 5 7829 6449 1380 נחל נעמן   

na07 5 4.69 5 4 5 5 5 5 4 5 9204 7829 1375 נחל נעמן   

na08 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10103 9204 898 נחל נעמן   

na09 3 -הערכת מומחה  4 3.65 3 3 4 4 3 5 3 4 10587 10103 485 נחל אפק 

na10 3 -הערכת מומחה  4 3.56 3 3 4     5 3 2 11119 10587 532 נחל אפק 

na11 3 3.2 3 3 3     5 3 1 11590 11119 471 נחל אפק   

na11a 3 -הערכת מומחה  4 3.92 3 3 4     5 4 2 12828 11590 1238 נחל אפק 

na12 3 3 3 3 3     3 3 1 14210 12828 1381 נחל אפק   

na13  5 4.72 5 3 5 4 3 5 5 5 332 0 332 42תעלה   

na14  4 4.16 4 3 4 4 3 5 4 5 685 332 353 42תעלה   

na15  4 4.27 4 3 4 4 3 3 5 5 1161 685 476 42תעלה   

na16  4 4.27 4 3 4 4 3 3 5 5 1247 1161 86 42תעלה   

na17  4 4.34 4 3 4 4 3 4 5 5 1410 1247 163 42תעלה   

na18  4 3.89 4 3 4 4 3 4 4 4 1779 1410 369 42תעלה   

na19  4 3.96 4 3 4 4 3 5 4 4 2871 1779 1092 42תעלה   

na20 3 2.89 3 4 3 1 2 3 3 3 424 0 424 4מסריק  .ת   

na21 3 3.14 3 3 2 3 3 5 4 3 646 0 646 מילואות .ת   

na22  .4 4.08 3 3 5 2 3 5 5 3 912 0 912 דר' 41ת   

na23  .1 1.18 2 2 1     1 1 2 3141 912 2228 מר' 41ת   

na23a  .4 3.56 3 3 3     5 4 2 4169 3141 1029 צפ' 41ת   

na24 4 3.56 3 3 2     5 5 1 714 0 714 ת. אולם ספורט   

na25 4 3.59 3 3 4 3 3 5 3 4 462 0 462 7מסריק  .ת   

na26 3 3.36 3 3 4     3 3 2 512 0 512 5מסריק  .ת   
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שם 
 הקטע

 שם הערוץ
רך או

 הקטע

מרחק מתחילת הערוץ 
 [מ']

זרימת 
 מים

צמחייה 
 הידרופילית

צמחייה 
 נדירה

מקרופאונה 
 הידרופילית

מיקרופאונה 
 הידרופילית

מסדרון 
 אקולוגי

מורכבות 
 מבנית

רגישות 
 נופית

סה"כ 
ממוצע 
 משוקלל

ערכיות 
 מעוגלת

 הערות

 6% 6% 25% 6% 5% 7% 25% 20% נק' סיום נק' התחלה

na27 3 3.01 3 2 4     4 2 1 1301 0 1301 6מסריק  .ת   

na28 5 -הערכת מומחה  4 4.43 5 4 5 3 5 3 4 5 913 0 913 נחל חלזון 

na29 4 3.82 4 4 4 3 4 3 3 5 1969 913 1057 נחל חלזון   

na30 3 3.42 4 4 4 3 4 3 3 3 3752 1969 1782 נחל חלזון   

na31 3 3.21 4 3 3 3 3 3 2 5 5630 3752 1878 נחל חלזון   

na32 3 3.28 4 4 4 3 3 4 2 5 7156 5630 1526 נחל חלזון   

na33 3 3.46 4 4 4 3 3 5 2 4 9753 7156 2597 נחל חלזון   

na34 3 2.93 4 4 4 3 3 1 1 4 10260 9753 507 נחל חלזון   

na35 3 -הערכת מומחה  4 3.52 3 3 3 3 3 4 4 4 10621 10260 361 וןנחל חלז 

na36 2 2.35 4 1 4     1 1 1 10717 10621 96 נחל חלזון   

na37 3 3.46 3 3 3     4 4 1 13085 10717 2368 נחל חלזון   

na38 3 3.28 4 4 4     4 2 1 14247 13085 1161 נחל חלזון   

na39 4 3.64 4 4 4     4 3 1 18807 14247 4561 נחל חלזון   

na39a 5 5 5 5 5     5 5 1 27353 18807 8545 נחל חלזון   

na39b 3 3.46 3 3 3     4 4 2 30280 27353 2927 נחל חלזון   

na39c 2 2.38 3 3 3     4 1 1 30718 30280 438 נחל חלזון   

na39d 3 2.84 4 2 4     5 1 1 32790 30718 2072 נחל חלזון   

na39e ברכת דיר חנא 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 33014 32790 224 נחל חלזון 

na39f 1 -הערכת מומחה  2 1.72 1 1 3     1 1 1 33989 33014 975 נחל חלזון 

na40 3 3.4 4 3 2 3 3 5 4 4 867 0 867 נחל עכו   

na40a 2 2.46 2 2 2     3 3 2 2257 867 1390 נחל עכו   

na40b 3 -הערכת מומחה  4 3.56 3 3 3     5 4 2 6345 2257 4088 חל עכונ 

na42 3 3.26 4 3 4 1 3 4 3 3 976 0 976 תעלת קוקוי   

na43 3 3.01 3 2 3 1 3 4 3 2 1801 976 825 תעלת קוקוי   

na44 3 3.33 3 3 4 1 3 3 3 4 219 0 219 צפונית .ת   

na45 3 3.4 3 3 4 1 3 4 3 4 1383 219 1164 צפונית .ת   

na46 3 3.33 3 3 4 1 3 3 3 4 2212 0 2212 אבליים .ת   

na47 3 2.84 3 3 3     5 2 2 2475 2212 262 אבליים .ת   

na48 3 3 3 3 4     3 2 2 3110 2475 635 אבליים .ת   

na49 3 3 3 3 4     3 2 1 3659 3110 550 אבליים .ת   
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שם 
 הקטע

 שם הערוץ
רך או

 הקטע

מרחק מתחילת הערוץ 
 [מ']

זרימת 
 מים

צמחייה 
 הידרופילית

צמחייה 
 נדירה

מקרופאונה 
 הידרופילית

מיקרופאונה 
 הידרופילית

מסדרון 
 אקולוגי

מורכבות 
 מבנית

רגישות 
 נופית

סה"כ 
ממוצע 
 משוקלל

ערכיות 
 מעוגלת

 הערות

 6% 6% 25% 6% 5% 7% 25% 20% נק' סיום נק' התחלה

na49a 3 2.82 2 2 4     3 2 1 2163 0 2163 אבליים .ת   

na50 3 3 3 3 4     3 2 1 8009 3659 4349 נחל אבליים   

na50a 2 2.28 3 3 2     3 2 2 9271 8009 1263 נחל אבליים   

na50b 2 1.92 3 3 2     3 1 2 10390 9271 1118 נחל אבליים   

na51 '3 2.82 2 2 4     3 2 1 193 0 193 ת. אבליים צפ   

na52 '3 -הערכת מומחה  4 3.74 2 2 4     5 4 2 1330 193 1137 ת. אבליים צפ 

na53 3 3.27 2 3 4     3 3 1 2429 0 2429 הסוכנות .ת   

na54 3 3.27 2 3 4     3 3 1 2996 2429 567 הסוכנות .ת   

na55 3 3.01 2 3 2     4 4 1 3697 2996 701 הסוכנות .ת   

na56 3 3.38 2 2 4     5 3 1 1926 0 1926 אחיהוד .ת   

na57  3 3.21 2 2 4 1 3 3 3 4 1187 0 1187 50תעלה   

na58  2 1.74 2 2 2     3 1 1 1302 1187 115 50תעלה   

na59 2 1.74 2 2 2     3 1 1 726 0 726 ת. מגורי יסעור   

na60 3 -הערכת מומחה  4 3.78 2 3 4 2 3 3 4 5 1773 0 1773 נחל כבול 

na61 3 -הערכת מומחה  4 3.53 2 3 4 2 3 3 3 5 2208 1773 435 נחל כבול 

na62 3 2.55 2 3 2     3 3 2 3049 2208 841 נחל כבול   

na63 3 -הערכת מומחה  4 3.92 2 3 4 2 3 5 4 5 369 0 369 נחל תמרה 

na65 3 3.28 2 3 2 2 3 3 4 5 1680 369 1311 נחל תמרה   

na66 2 -הערכת מומחה  3 3.35 2 3 2 2 3 4 4 5 3070 1680 1390 הנחל תמר 

na67 3 2.7 2 3 2 2 3 4 3 3 808 0 808 נחל שגור   

na68 3 2.55 2 3 2     3 3 2 940 0 940 נחל שגב   

na68a 3 -הערכת מומחה  4 3.56 3 3 3     5 4 2 2930 940 1990 נחל שגב 

na69 2 2.1 2 2 2     3 2 1 1404 0 1404 נחל מורסן   

na70 2 -הערכת מומחה  3 2.92 2 2 2     4 4 1 2000 0 2000 נחל חנינה 

na71 2 1.54 2 2 2     1 1 1 1459 0 1459 נחל ערבה   

na72 2 1.74 2 2 2     3 1 1 1294 0 1294 ערוץ חלזון   

na73 2 1.74 2 2 2     3 1 1 1466 0 1466 נחל חנה   
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  ים נדיריםמחרוט נוכחות מיני צפי': בנספח 

  : פירוט נוכחות צמחים נדירים בנחלי הגליל המערבי 12טבלה
 מס' מקטע ערוץ אגן ניקוז בית גידול מוגן "אדום" נדירות הצמח

 na07 נעמן חלזון- נעמן הידרופילי     R אגמון החוף

 be10-12  בצת  בצת  חורש √  RP  אדר סורי

 kz04, kz10, kz16  כזיב  כזיב

  ba15  בית העמק  בית העמק

 1966סקר  נעמן חלזון- נעמן מלחות     RR אוכם אמיתי

 na40 עכו חלזון- נעמן הידרופילי   √ RR אוכם חופי

 na27 נעמן חלזון- נעמן הידרופילי     R אספרג א"י

 na43 ת. קוקוי חלזון- נעמן מלחות     R אספרגולריה מלוחה

 2007, 2003סקרי   נעמן חלזון- נעמן  הידרופילי   √ O  אסתר הביצות

 na39c ,na39d חלזון חלזון- נעמן קרקעות כבדות     R שנתית-ארכובית חד

 na03 נעמן חלזון- נעמן הידרופילי     RP ארכובית סנגלית

 2007, 2003סקרי  נעמן חלזון- נעמן הידרופילי     RR ארכובית צמירה

רת ברומית קצ
 שבלית

R     כבול חלזון- נעמן הידרופילי na63 

 na68a שגב

 sa03, sa07 סער סער הידרופילי     R גומא צפוף

 ga06, ga10, ga13, ga16 געתון געתון

 ba03 בית העמק בית העמק

 ya03, ya05, ya06 יסף יסף

 na63 כבול חלזון- נעמן

 na66 תמרה

 na21 ת. מילואות

 na17 ,na18, na19 42תעלה 

 2007, 1966 יסקר נעמן חלזון- נעמן הידרופילי   √ RR געדת הביצות

 na39d חלזון חלזון- נעמן קרקעות כבדות   √ RR דבקה זנובה

שדות וקרקעות      R דבקה משולשת
 כבדות

 na32 חלזון חלזון- נעמן

 na56 ת. אחיהוד

 ba04 בית העמק בית העמק הידרופילי   √ RR נן  קיפחדוח

 kz10, kz13-16 כזיב כזיב הידרופילי √   R דולב מזרחי

 na02 נעמן חלזון- נעמן מלחות √ √ RR זנב נימי-דק

 na24 ת. אולם ספורט

 2003סקר  נעמן חלזון- נעמן הידרופילי √ √ RP ורד צידוני

 sa07 סער סער הידרופילי     R זנבה נטויה

 sa11 צוף-ת. עין

 ga02, ga04, ga16, ga18 געתון געתון

 be01 ,be03 בצת בצת הידרופילי     R חומעה מגובבת

 be13 חניתה

be14-16 

 kz02, kz03 כזיב כזיב

 sa05, sa07 סער סער

 ga08, ga09, ga16 געתון געתון

 ya04, ya05 יסף יסף

 2003סקר  נעמן חלזון- נעמן

 na53 חלזון חלזון- נעמן הידרופילי     R חומעה מסולסלת

 na07 נעמן חלזון- נעמן קרקעות לחות   √ RR פרי- חלבלוב קטן

 na19 42תעלה 

 na40b עכו

 na23a 41תעלה 

 na68a שגב

 sa01 סער סער הים חוף   √ RP חרחבינה חופית
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 מס' מקטע ערוץ אגן ניקוז בית גידול מוגן "אדום" נדירות הצמח

 ba14 בית העמק בית העמק מופר     R טיון חריף

 2007סקר  נעמן חלזון- נעמן הידרופילי     R צפרדע אזמלנית-כף

 na02 נעמן חלזון- נעמן בתה     R לוטוס נאכל

 na07 נעמן חלזון- נעמן הידרופילי   √ RP עלים-לוטוס צר

 na14 42תעלה 

 na22 41תעלה 

 kz18, kz19, kz21 פקיעין כזיב קרקעות כבדות   √ RP לוענית יריחו

 na11a אפק חלזון- נעמן

 2003סקר  נעמן חלזון- נעמן הידרופילי     R לחך גדול

 na21 ת. מילואות חלזון- נעמן חולות     O לחך הודי

 na02 נעמן חלזון- נעמן מלחות     RP לחך המלחות

  1966סקר  נעמן חלזון- נעמן הידרופילי     RR ליסימכיה מסופקת

 na04 נעמן חלזון- נעמן הידרופילי   √ RR לפופית החיצים

 na39d חלזון חלזון- נעמן קרקעות כבדות   √ RR לשישית מקומטת

 1966סקר  נעמן חלזון- נעמן הידרופילי     R מדד זוחל

 1979סקר  נעמן חלזון- נעמן הידרופילי   √ RR מכבד הביצות

 ga02 געתון געתון שדות שלחין     RR מלוכיה נאכלת

 ba04 בית העמק בית העמק

 ya06 יסף יסף

 be01 בצת בצת קרקעות לחות   √ RR מלחית הבורית

 kz01, kz03 כזיב כזיב

 ba01 בית העמק בית העמק

 ya01-07 יסף יסף

 na47 ת. אבליים חלזון- נעמן

 na52 ת. אבליים צפ'

 na40 עכו

 na03 נעמן

 na25 7ת. מסריק 

 na09-na11a אפק

 na19 42תעלה 

 na23a 41תעלה 

 na39e חנא)-חלזון (ברכת דיר חלזון- נעמן הידרופילי     RR נהרונית ברכטולד

 na39e חנא)-חלזון (ברכת דיר וןחלז- נעמן הידרופילי     RR נהרונית חוטית

 1966סקר  נעמן חלזון- נעמן הידרופילי √ √ RR נופר צהב

 na04 נעמן חלזון- נעמן הידרופילי √ √ O אה תכולהנימפ

 1966סקר  נעמן חלזון- נעמן הידרופילי   √ RP נענת המים

 2009, 2007, 1966סקרי  נעמן חלזון- נעמן הידרופילי √ √ RP סחלב הביצות

 2007סקר  נעמן חלזון- נעמן הידרופילי     RR יסנית הביצותס

 2007, 2003סקרי  נעמן חלזון- נעמן הידרופילי   √ RR הכלב המזרחי-סם

 ga19 געתון געתון מלחות √   RP עדעד הביצות

 ba02 בית העמק בית העמק

 ya01 יסף יסף

 na02 ,na07 נעמן חלזון- נעמן

 na23a 41תעלה 

 be01 בצת בצת הידרופילי   √ RR עטיינית פקטורי

 sa03 סער סער

 1979סקר  נעמן חלזון- נעמן

- עפעפית עגולת

 עלים

R     כזיב כזיב קרקעות כבדות kz04 

 kz18, kz19, kz21 פקיעין

 ga08, ga10, ga16 געתון געתון

 na24 ת. אולם ספורט חלזון- נעמן

 na45 ת. צפונית
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 מס' מקטע ערוץ אגן ניקוז בית גידול מוגן "אדום" נדירות הצמח

 na40b עכו

 na02 נעמן חלזון- נעמן קרקעות כבדות     R עפעפית שרועה

 na42 ת. קוקוי

 kz21 פקיעין כזיב קרקעות כבדות     R עפעפית הקנוקנות

 ba14 בית העמק בית העמק

 2007סקר  נעמן חלזון- נעמן

 חורש     R פרחים-ערבז דק

 והידרופילי

 na21 ת. מילואות חלזון- נעמן

 na24 ת. אולם ספורט

 2007, 1979סקרי  נעמן חלזון- נעמן הידרופילי     R ערידת הביצות

  na04a, na06 נעמן חלזון- נעמן  חולות   RR  קחוינה מקרינה

 1966סקר  נעמן חלזון- נעמן הידרופילי     R קרנן טבוע

 kz16 כזיב כזיב פיליהידרו √   RR שבטבט ענף

 na33 חלזון חלזון- נעמן הידרופילי √   RP שוש קרח

 na56 ת. אחיהוד

 2007סקר  נעמן חלזון- נעמן הידרופילי     RR שחליים גבוהים

 kz16 כזיב כזיב חורש √   RP שרכיה אשונה

 na02 נעמן חלזון- נעמן מלחות     RR שנתי- שרשר רב
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  אקולוגי-גום ההידרוג': תוצאות הדינספח 

  .נחל בצתאקולוגי ב-: תוצאות דיגום הידרו13טבלה 

 שם מדעי   סדרה-/תתסדרה שם עברי  דגימה תחנת

  חרקים  1בצת 

   Heteroptera   םפשפשאי

 .Hemiptera Corixidae Corixa sp  חותרן

  Diptera  זבובאים

  זוהו ברמת המין/הסוג לא Chironomidae   ימשושים (זחל)

  חרקים  2בצת 

   Heteroptera   םפשפשאי

 .Hemiptera Corixidae Corixa sp  חותרן

  Diptera  זבובאים

  לא זוהו ברמת המין/הסוג Chironomidae   ימשושים (זחל)

  
  .נחל כזיבאקולוגי ב-: תוצאות דיגום הידרו14טבלה 

 שם מדעי   סדרה-/תתסדרה ברישם ע  תחנת דגימה

שפך נחל 
  כזיב

  חרקים

  Diptera  זבובאים

 לא זוהו ברמת המין/הסוג  Ephydridae    זחלי זבובחוף

חרדלית -עין
1  

 רכיכות

 .Physidae Physella sp    בוענית

  סרטנים

 לא זוהה ברמת המין/הסוג    Isopoda  סרטן שווה רגל

  חרקים

   Coleoptera  חיפושיות 

 לא זוהה ברמת המין/הסוג  Dytiscidae   חיפושית שחיינית 

  Diptera  זבובאים

  לא זוהה ברמת המין/הסוג  Chironomidae     1זחל ימשוש מין 

 לא זוהה ברמת המין/הסוג  Chironomidae   2זחל ימשוש מין 

חיים- דו  

 Rana ridibunda    בוגר)( צפרדע נחלים 

  Hyla aroborea      אילנית (ראשנים)

עין חרדלית 
2  

  רכיכות

 .Physidae Physella sp    בוענית

  חרקים

  Diptera  זבובאים

  .Culicidae Culex sp  זחל יתוש                                                                                               

 .Culicidae Anopheles sp זחל יתוש                         

 לא זוהה ברמת המין/הסוג Dixidae זחל יתוש                                                                                                  

    Trichoptera   שעירי כנף

  לא זוהה ברמת המין/הסוג  מים                                                         -זחל עש

  Ephemeroptera  בריומאים

 לא זוהה ברמת המין/הסוג    בריומאי (נימפה)

   Coleoptera  חיפושיות

 לא זוהה ברמת המין/הסוג  Dytiscidae    חיפושית שחיינית

  Heteroptera   םפשפשאי

 לא זוהה ברמת המין/הסוג  Hydrometridae    מודד

 .Gerridae  Gerris sp    רץ מים

חיים - דו  

 Rana ridibunda   צפרדע נחלים

  Hyla aroborea      אילנית מצויה (ראשנים)
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  .סער תעלתאקולוגי ב-: תוצאות דיגום הידרו15טבלה 
 שם מדעי   סדרה- /תתסדרה שם עברי  תחנת דגימה

  רכיכות  1סער 
 .Physidae Physella sp    בוענית

  סרטנים
 לא זוהו ברמת המין/הסוג Ostracoda    צדפוניות

 לא זוהו ברמת המין/הסוג Cladocera   דפניות
  חרקים

   Diptera  זבובאים           
  .Culicidae Culex sp                                                                                                 )גלמים וזחלים(יתושים 

 לא זוהו ברמת המין/הסוג Chironomidae    )ביצים וזחלים(ימשושים 
   Ephemeroptera  בריומאים

  בריומאי (נימפות)     בריומאי (נימפות)
חיים- דו  

  Hyla aroborea  מצויה (ראשנים) אילנית

  רכיכות  2סער 
 .Gastropoda  Physidae Physella sp  בוענית
  תולעים

  לא זוהה ברמת המין/הסוג Turbellaria    תולעת שטוחה
  סרטנים

 לא זוהו ברמת המין/הסוג Ostracoda    צדפוניות
  חרקים

  Diptera  זבובאים           
 לא זוהו ברמת המין/הסוג Chironomidae    )זחלים(ימשושים 

   Coleoptera  חיפושיות
 לא זוהה ברמת המין/הסוג  Dytiscidae   חיפושית שחיינית (זחל)

   Odonata  שפיראים
 לא זוהה ברמת המין/הסוג Anisoptera   שפירית (נימפה)

  לא זוהה ברמת המין/הסוג Zygoptera   שפרירית (נימפה)
חיים- דו  
  Hyla aroborea      לנית מצויה (ראשנים)אי

  רכיכות  3סער 
 .Physidae  Physella sp    בוענית
  תולעים

  לא זוהה ברמת המין/הסוג  Turbellaria    תולעת שטוחה
  לא זוהה ברמת המין/הסוג Nematoda    תולעת נימית

  סרטנים
 לא זוהו ברמת המין/הסוג  Ostracoda    צדפוניות

 .Copepoda  Calanoidea  Arctodiaptomus sp  שטרגל
 חרקים

     Diptera זבובאים 
 לא זוהו ברמת המין/הסוג  Chironomidae    )זחלים(ימשושים 

  .Culicidae  Culex sp    )גלמים וזחלים(יתושים 
   Ephemeroptera  בריומאים

 לא זוהה ברמת המין/הסוג    בריומאי (נימפה)
   Odonata  שפיראים

  לא זוהה ברמת המין/הסוג Zygoptera   ירית (נימפה)שפר
   Coleoptera  חיפושיות

  לא זוהה ברמת המין/הסוג Hydrophilidae    חיפושית מים (בוגר)
חיים- דו  

  Rana ridibunda     צפרדע נחלים (בוגר)
  Hyla aroborea    אילנית מצויה (ראשנים)

  4סער 

- תעלת עין

- צוף/עין

  השיירה

  סרטנים
 לא זוהו ברמת המין/הסוג  Ostracoda  צדפוניות
  חרקים

   Ephemeroptera  בריומאים
 לא זוהה ברמת המין/הסוג    בריומאי (נימפה)

   Heteroptera  פשפשאים
 .Hemiptera  Corixidae Corixa sp  חותרן (נימפות ובוגרים)

 .Hemiptera Notonectidae Notonecta sp  שטגב (נימפות)

   Coleoptera  יפושיותח
  לא זוהה ברמת המין/הסוג Hydrophilidae    מים (בוגר)חיפושית 

  לא זוהה ברמת המין/הסוג Dytiscidae    חיפושית שחיינית (בוגר)
 חיים- דו

 Hyla aroborea     אילנית מצויה (ראשנים)
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  .הגעתוןנחל אקולוגי ב-: תוצאות דיגום הידרו16טבלה 

 שם מדעי   סדרה-/תתסדרה שם עברי  תחנת דגימה

  חרקים  1געתון 
   Diptera  זבובאים

  לא זוהה ברמת המין/הסוג Chironomidae    )ביצים וזחלים(ימשושים 

  סרטנים  2געתון 
 .Copepoda  Calanoidea  Arctodiaptomus sp  שטרגל

  חרקים

   Diptera  זבובאים
 לא זוהו ברמת המין/הסוג Chironomidae    מים)ימשושים (זחלים וגל

   Heteroptera  פשפשאים
 .Hemiptera  Corixidae Corixa sp  חותרן (בוגר)

   Coleoptera  חיפושיות
  לא זוהה ברמת המין/הסוג  Hydrophilidae    (בוגר) חיפושית מים

3געתון   

-תעלת עין

 שפע

 רכיכות
 .Physidae  Physella sp    בוענית

 תולעים
  .Tubelaria Dugesia sp   דוגסיה

  לא זוהו ברמת המין/הסוג Hirudinea   עלוקות

 סרטנים
 לא זוהו ברמת המין/הסוג  Ostracoda   צדפוניות

 לא זוהה ברמת המין/הסוג Gammaridae   שטצד

 חרקים
  Diptera   זבובאים

 הסוגלא זוהו ברמת המין/ Chironomidae   )זחלים(ימשושים 

  Coleopteraחיפושיות                                                                                             

 לא זוהה ברמת המין/הסוג Dytiscidae   חיפושית שחיינית (בוגר)
  לא זוהה ברמת המין/הסוג  Hydrophilidae   (בוגר) חיפושית מים

  זוהה ברמת המין/הסוג  לא ?   חיפושית

  Heteroptera פשפשאים  

 .Corixidae  Corixa sp    חותרן (בוגר)

 לא זוהה ברמת המין/הסוג  Hydrometridae    מודד

   Ephemeroptera  בריומאים      

  לא זוהה ברמת המין/הסוג     בריומאי (נימפה)

 חיים- דו

  Hyla aroborea      אילנית מצויה 

  Rana ridibunda      ליםצפרדע נח

   Odonata  שפיראים       

 לא זוהה ברמת המין/הסוג Anisoptera   שפירית (נימפה)

  
  .נחל בית העמקאקולוגי ב-: תוצאות דיגום הידרו17טבלה 

 שם מדעי   סדרה-/תתסדרה שם עברי  תחנת דגימה

בית העמק 
1  

  סרטנים

 Palaemonidae Palaemon elegans    קפצן מצוי

  חרקים

  Diptera  זבובאים

 לא זוהו ברמת המין/הסוג  Chironomidae    )ביצים וזחלים(ימשושים 

 לא זוהו ברמת המין/הסוג Ephydridae    (זחלים) זבובחוף

בית העמק 
2  

 רכיכות

 .Physidae Physella sp    בוענית

  סרטנים

 מת המין/הסוגלא זוהה בר  Ostracoda    צדפוניות

 לא זוהה ברמת המין/הסוג Cladocera    דפניות

  חרקים

  Heteroptera   םפשפשאי

 .Hemiptera  Corixidae Corixa sp  )נימפות ובוגרים(חותרן 

חיים- דו  

  Hyla aroborea      אילנית (ראשנים)
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  .ףנחל יסאקולוגי ב-: תוצאות דיגום הידרו18טבלה 

 שם מדעי   סדרה-/תתסדרה שם עברי  תחנת דגימה

 סרטנים  1יסף 

 לא זוהו ברמת המין/הסוג Ostracoda   צדפוניות

  חרקים

  Diptera  זבובאים

 לא זוהו ברמת המין/הסוג  Chironomidae    1מין  )ביצים וזחלים(ימשושים 

 ת המין/הסוגלא זוהו ברמ  Chironomidae     2מין  )ביצים וזחלים(ימשושים 

  חרקים  2יסף 

  Diptera  זבובאים

 לא זוהו ברמת המין/הסוג  Chironomidae    )זחלים וגלמים(ימשושים 

  
  אקולוגי בתחנות הדגימה בנחל הנעמן.-: תוצאות דיגום הידרו19טבלה 

  מדעי שם   סדרה-/תתסדרה עברי שם דגימה תחנת

 רכיכות 1 נעמן
 .Gastropoda Melanopsis sp  ירשחר

 Gastropoda Melanoides tubeculata  מגובשש מגדלון

 .Gastropoda Lymenea sp  ביצנית

     סרטנים
 הסוג/המין ברמת זוהה לא Ostracoda  צדפוניות

 Copepoda Calanoidea  Arctodiaptomus similes אדמדם שטרגל

     חרקים

  Heteroptera פשפשאים

 .Corixidae Corixa sp  חותרן

 הסוג/המין ברמת זוהה לא Hebridae  המים) פני (על פשפש

  Ephemeroptera בריומאים

  הסוג/המין ברמת זוהה לא   )יומאי (נימפה בר

   Diptera זבובאים

  הסוג/המין ברמת זוהה לא Chironomidae   (זחל) ימשוש

  Odonata שפיראים
  הסוג/המין ברמת זוהה לא   )נימפה (ריתשפרי

    חיים-דו
 Rana ridibunda   נחלים (בוגר) צפרדע

    דגים
 Gambusia afinnis   גמבוזיה

 רכיכות 2נעמן 
 .Gastropoda Melanopsis sp  שחריר

 .Gastropoda Lymenea sp  ביצנית

    חרקים

  Heteroptera פשפשאים

 Anisops sardae   שטגבון

 .Gerris sp   מים רץ

 .Corixidae Corixa sp  חותרן

  Coleoptera חיפושיות
 הסוג/המין ברמת זוהה לא Haliplidae  )זחל( חיפושית

  Diptera זבובאים

 הסוג/המין ברמת זוהה לא Chironomidae   (זחל) ימשוש

  Odonata שפיראים

 הסוג/המין ברמת זוהה לא Anisoptera   שפירית (נימפה)

  Ephemeroptera בריומאים

 הסוג/המין ברמת זוהה לא   יומאי (נימפה) בר
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  מדעי שם   סדרה-/תתסדרה עברי שם דגימה תחנת

 רכיכות 3נעמן 
 .Gastropoda Melanopsis sp  שחריר

  תולעים
 הסוג/המין ברמת זוהה לא Nematoda  נימית תולעת

   סרטנים
 הסוג/המין ברמת זוהה לא Ostracoda  צדפונית

 הסוג/המין ברמת זוהה לא Eubranchiopoda  זימרגל

    חרקים

  Heteroptera פשפשאים

 .Corixidae Corixa sp  חותרן

  Diptera זבובאים

 הסוג/המין ברמת זוהה לא Chironomidae  ימשוש זחל

    חרקים 4נעמן 
  Heteroptera פשפשאים

 Corixidae Corixa sp  חותרן

 רכיכות 5נעמן 
 Gastropoda Melanopsis praemorsa  הנחלים שחריר

 Gastropoda Melanoides tubeculata  מגובשש מגדלון

 .Gastropoda Lymenea sp  ביצנית

 תולעים
 .Oligochaeta  Annelida Tubifex sp זיפית-דל תולעת

 הסוג/המין ברמת זוהה לא Turbellaria   השטוח תולעת

  

  .המתנקזות לנעמןהקטנות  אקולוגי בתעלות-צאות דיגום הידרו: תו20טבלה 

 מדעי שם   סדרה-/תתסדרה עברי שם דגימה תחנת

 רכיכות (1)  7מסריק 
 .Gastropoda Melanopsis sp   שחריר

 .Gastropoda Lymenea sp  ביצנית

    תולעים
 הסוג/המין ברמת זוהה לא Nematoda  נימית תולעת

    סרטנים
 הסוג/המין ברמת זוהה לא Ostracoda  צדפונית

    חרקים

  Coleoptera חיפושיות

 הסוג/המין ברמת זוהה לא Haliplidae  )זחל( חיפושית

   Heteroptera פשפשאים

 .Corixidae Corixa sp  חותרן

  Diptera זבובאים

 הסוג/המין ברמת זוהה לא Chironomidae  )זחל( ימשוש

  Ephemeroptera בריומאים

 הסוג/המין ברמת זוהה לא   יומאי (נימפה) בר

    זוחלים

 Mauremys capsica   ביצה צב

 רכיכות (2)  7מסריק 
 .Gastropoda Melanopsis sp   שחריר

 Gastropoda Melanoides tubeculata  מגובשש מגדלון

 .Gastropoda Lymenea sp  ביצנית

 סרטנים
 הסוג/המין ברמת זוהה לא Ostracoda  צדפונית

    חרקים

  Heteroptera פשפשאים
 Hydrocorisae Anisops sardae  שטגבון

 .Corixidae Corixa sp  חותרן

  Diptera זבובאים

 הסוג/המין ברמת זוהה לא Chironomidae   )זחל( ימשוש

    דגים
 Gambusia affinis   גמבוזיה

 רכיכות 4 מסריק 
 .Gastropoda Lymenea sp  ביצנית
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 מדעי שם   סדרה-/תתסדרה עברי שם דגימה תחנת

  חרקים  מילואות

   Odonata  שפיראים

  סוגלא זוהה ברמת המין/ה Anisoptera   שפירית (נימפה)

   Heteroptera  פשפשאים

 .Notonectidae Anisops sp   )נימפה(שטגבון 

 .Corixidae Corixa sp   )נימפה(חותרן 

   Ephemeroptera  בריומאים

  לא זוהה ברמת המין/הסוג      בריומאי (נימפה)

  Diptera  זבובאים

 .Stratiomyidae Odontomyia sp   )זחל( זבוב

  לא זוהה ברמת המין/הסוג Ephydridae   )זחל( זבובחוף

  לא זוהה ברמת המין/הסוג Chironomidae   )זחל( ימשוש

 Culex univittatus (perexiguus)      (זחל) יתוש

   Coleoptera  חיפושיות

  לא זוהו ברמת המין/הסוג Hydrophilidae   )זחל( חיפושית

  
  .42אקולוגי בתחנות הדגימה בתעלה -ידרו: תוצאות דיגום ה21טבלה 

 מדעי שם   סדרה-/תתסדרה עברי שם דגימה תחנת

 רכיכות )1( 42תעלה 
 Gastropoda Lymenea (staqnicola)  המים ביצנית

 Gastropoda Physella acuta  בוענית

    תולעים
 הסוג/המין ברמת זוהה לא Nematoda  נימית תולעת

     םחרקי

  Odonata שפיראים

 הסוג/המין ברמת זוהה לא Zygoptera  שפרירית (נימפה)

  Heteroptera פשפשאים

 .Notonectidae Notonecta sp  שטגב

  Diptera זבובאים

 .CeratopogonidaForcipomia sp  )זחל( יבחוש

 הסוג/המין ברמת זוהה לא Chironomidae  )זחל( ימשוש

    דגים
 Gambusia afinnis   גמבוזיה

 רכיכות )2( 42תעלה 
 Gastropoda Lymenea (staqnicola)  המים ביצנית

 Gastropoda Physella acuta  בוענית

    תולעים
 הסוג/המין ברמת זוהה לא Nematoda  נימית תולעת

     חרקים

  Diptera זבובאים
 הסוג/המין ברמת זוהה לא Chironomidae  )זחל( ימשוש

 רכיכות )3( 42תעלה 
 Gastropoda Lymenea (staqnicola)  המים ביצנית

    תולעים
 .Haplotaxida Annelida  Tubifex sp הצינורות שלשול

 .Polychaeta Annelida Aeolosoma sp זיפית-רב תולעת

     סרטנים
 הסוג/המין ברמת זוהה אל Ostracoda  צדפוניות

 הסוג/המין ברמת זוהה לא Turbellaria  שטוחה תולעת

     חרקים

  Diptera זבובאים

 הסוג/המין ברמת זוהה לא Chironomidae  )זחל( ימשוש

  Heteroptera פשפשאים

  Hemiptera Hydrocorisae Anisops sardae שטגבון
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  .אקולוגי בתחנות הדגימה בנחל חלזון-: תוצאות דיגום הידרו22טבלה 

 מדעי שם   סדרה-/תתסדרה עברי שם דגימה תחנת

    תולעים 1חלזון 

  הסוג/המין ברמת זוהה לא Nematoda  נימית תולעת

     סרטנים

 הסוג/המין ברמת זוהה לא Ostracoda  צדפוניות

 Copepoda Calanoidea  Arctodiaptomus similes אדמדם שטרגל

    חרקים

  Heteroptera פשפשאים

 Hemiptera Hydrocorisae Anisops sardae שטגבון

 .Hemiptera Corixidae Corixa sp חותרן

 הסוג/המין ברמת זוהה לא Hebridae  המים) פני פשפש (על

  Ephemeroptera בריומאים

 הסוג/המין ברמת זוהה לא   יומאי (נימפה) בר

   Odonata  שפיראים

 הסוג/המין ברמת זוהה לא Anisoptera  שפירית (נימפה)

  חיים- דו

 Rana ridibunda   נחלים (בוגר) צפרדע

  סרטנים 2חלזון 

 הסוג/המין ברמת זוהה לא Ostracoda   צדפוניות

 Copepoda Calanoidea  Arctodiaptomus similes אדמדם שטרגל

     יםחרק

  Ephemeroptera בריומאים

 הסוג/המין ברמת זוהה לא   יומאי (נימפה) בר

    חרקים 3חלזון 

  Heteroptera פשפשאים

 Hemiptera Hydrocorisae Anisops sardae שטגבון

 .Hemiptera Corixidae Corixa sp חותרן

  Diptera זבובאים

 .Culex sp   )זחל( יתוש

 הסוג/המין ברמת זוהה לא   י (נימפה)יומא בר

 זוחלים

 Mauremys capsica   ביצה צב

    חרקים 4חלזון 

  Diptera זבובאים

 הסוג/המין ברמת זוהה לא Chironomidae  ימשוש זחל

  



  

-87- 

  .אקולוגי בתעלות המתנקזות לחלזון-: תוצאות דיגום הידרו32טבלה 

 מדעי שם   סדרה-/תתסדרה עברי שם דגימה תחנת

    תולעים כבול נחל
 הסוג/ברמת המין זוהה לא Nematoda  נימית תולעת 

    חרקים 

  Coleoptera  חיפושיות 

 הסוג/המין ברמת זוהה לא   חיפושית 

  Diptera זבובאים 
 הסוג/המין ברמת זוהה לא Chironomidae  )זחל( ימשוש 

  Ephemeroptera  בריומאים 

 הסוג/המין ברמת זוהה לא   יומאי (בוגר) בר 

  Heteroptera פשפשאים 

 Hemiptera Hydrocorisae Anisops sardae שטגבון 

 הסוג/המין ברמת זוהה לא Hebridae  המים) פני פשפש (על 

 רכיכות צפונית תעלה
 .Gastropoda Melanopsis sp  שחריר 

 .Gastropoda Lymenea sp  ביצנית 

    חרקים 

  Odonata שפיראים 

 הסוג/המין ברמת זוהה לא Anisoptera  שפירית (נימפה) 

 רכיכות קוקוי תעלת
 .Gastropoda Lymenea sp  ביצנית 

     סרטנים 

 הסוג/המין ברמת זוהה לא  Ostracoda  צדפונית 

 Copepoda Calanoidea  Arctodiaptomus similes אדמדם שטרגל 

    חרקים 

  Odonata שפיראים 

 הסוג/המין ברמת זוהה לא Anisoptera  שפירית (נימפה) 

 הסוג/המין ברמת זוהה לא Zygoptera  שפרירית (נימפה) 
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  בנחלי הגליל העליוןשנמצאו בסקר  יםמחמיני הצ ה מלאה של': רשימדנספח 

 נמצא בסקר באגן ניקוז: מין הצמח

 נעמן יסף בית העמק ןגעתו שעל סער כזיב בצת

 na04a,6,15,16,17,18,19               אגמון האגם

 na8,18,23a               אגמון החוף

אגמון 
 הכדורים

  kz3           na1 

sa3,4,5,6,7   ga6 ba3,4,5   na1,6,7,8,15,17,18,19,21,23a,2     אגמון ימי

4,39e,40,40a,40b,53,54,55,60,6

1,63,68 

ופירון אגר
 מאורך

              na1 

אגרופירון 
 סמרני

    sa1         na1 

     be10,11,12 kz4,10,16       ba15 אדר סורי

 na1,40               אוכם חופי

אורן 
 ירושלים 

be9,10             na1 

אזדרכת 
 מצויה

be2,3,5,6,8,21 kz2,4,6,06a,06b

,06c,06d,7,8,12 

sa3,4,5,6,7,8 sh2,3,6 ga4,5,18   ya2,5 na1,3,04a,6,17 

kz18       ba18   na4,04a,6,32,42,53,54,55,57,68   אזנב מצוי

a,73 

אחיגומא 
 משחיר

                

אחילוטוס 
 זקוף

                

אחירתם 
 החורש

be6,9,10 kz4,06c,10       ba16     

איטן 
 מרצעני

              na21 

תה אילנ
 בלוטית

              na6 

אלה 
 אטלנטית

      sh2         

- אלה ארץ

 ישראלית

be10,11,12 kz7,9,10,11,12,

13,14,15,16,17,

21 

  sh6 ga17,19 ba14,15,17,18     
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 נמצא בסקר באגן ניקוז: מין הצמח

 נעמן יסף בית העמק ןגעתו שעל סער כזיב בצת

be10,11,12,21,2 אלון מצוי

2 

kz10,16,17,18,2

1 

  sh6 ga17, ba14,15,17,18     

אלמוות 
 הכסף

          ba14     

אלת 
 המסטיק

be3,10,11,12,21

,22 

kz10,12,13,14,1

5 

sa6 sh2,6 ga17,19 ba13,14,16,18     

 na1               אמיך קוצני

אמיתה 
 גדולה

  kz18,19,21     ga19 ba16,17,18   na3,4,04a,16,21,24,25,29,30,39

b,40,40a,40b,53,55,56,57,58,59

,69 

אמיתה 
 קיצית

              na3,4,04a,6,9,11a,12,19,22,25,

32,33,40,42,44,45,47,52,53,54,

56,61,63,65,68a 

אספסת 
 גלגלית

              na52,65 

אספסת 
 כדורית

              na8 

אספסת 
 מצויה

              na8,14,53,56 

אספסת 
 עדשתית

  kz5       ba16     

אספסת 
 קטנה

              na6 

אספסת 
 ריסנית

              na6,7,14,15,19,51,52,53,54,61,

63,66 

אספרג ארך 
 עלים

              na1,2,28 

אספרג 
-ארץ

 ישראלי

              na1,04a,6,7,27 

אספרג 
 החורש

be12,19,21,22 kz2,06c,8,10,16

,17,18 

sa9   ga14,24,25,27 ba13,15,18   na10,50b 

אספרגולריה 
 מלוחה

              na40,43 

 na28               אסתר ב.מ.
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 נמצא בסקר באגן ניקוז: מין הצמח

 נעמן יסף בית העמק ןגעתו שעל סער כזיב בצת

אסתר 
 הביצות

              na1 

אסתר 
 מרצעני

be1   sa1,3     ba2,6 ya2,3,4,5,6,8 na1,4,04a,6,7,8,9,09a,11a,14,15

,16,17,19,21,22,23a,25,39b,40,

40a,40b,42,43,45,48,50a,57,68

a,70 

אפרורית 
 מצויה

              na39e 

אצבען 
 מאדים

    sa7   ga10,11,12,13     na04a,6,8,09a,21,35,37,67 

אקליפטוס 
 ב.מ

be2 kz2,3,4,06a,06c

,8 

sa6 sh1,2 ga13,15,19,24,25   ya3,5 na04a,6,10 

-ארבע

כנפות 
 מצויות

              na4,53,54 

ארכובית 
 הכתמים

    sa1,3,4,7   ga4,10,12,13,24   ya3,4,5,8 na6,17,18,19,21,35,37,39b,52,6

0,63,66,67 

ארכובית 
 הציפורים

              na1,4,04a,6,11a,43,44,45,47,48

,51,52,58 

ארכובית 
 שנתית- חד

              na39d 

ארכובית 
 משונשנת

        ga6,24,25,26,27     na4,04a,8,18,39b 

ארכובית 
 סנגלית

              na3,4,6 

ת ארכובי
 צמירה

              na6 

ארכובית 
 שבטבטית

be3,13,14,17,18

,19 

kz3,4,5,06c,19,

21 

sa1,3,5 sh2,4 ga4,5,24 ba1,2,3,6,7,10,12,

13,14 

ya1,2,3,4,5,6,8 na1,3,4,04a,6,7,8,09a,21,23,50a

,50b,68a,69,70,72,73 

אשבל 
 הביצה

        ga6,24     na6,7,8 

אשבל 
 מופסק

  kz10,17             

-אשחר ארץ

 ישראלי

be9,10,11,12,22 kz06c,7,8,10,12

,13,14,15,16 

sa6,9 sh6 ga17,18,21 ba13,14,15,16,17   na50b 
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אשחר 
 מנוקד

  kz17             

-אשחר רחב

 עלים

be3   sa6,7,9 sh2,6     ya5 na8,10 

,ya1 na1,2,3,4,04a,7,8,11a,14,15,16             אשל ב.מ.

18,22,23a,25,26,28,40,43,44,45

,46,48,54,56,57,61,63,70 

 be1 kz1,2,3 sa1 sh1   ba2,3   na1,6,8 אשל היאור

 na8               בבונג זהוב

       ga21         בוצין לקוי

בוצין 
 מפורץ

be22 kz14       ba12,16,17   na1,2,8,21 

בלוטת 
 הסלעים

          ba14     

               be2 וק ב.מ.במב

מלח -בן
 מכחיל

be1 kz1       ba1   na1,40 

 na39e               בצעוני מצוי

בקבוקון 
 מקומט

              na4,6,14,15,16,17,18,19,39b,39

c,39d,40a,40b,52,53,68,68a,70,

73 

בקיה 
 צרפתית

              na56 

בקיה 
 תרבותית

              na53,56,59,73 

בקיית 
 הביצות

              na04a,6 

בקיית 
 הכלאיים

              na8 

גביע -בר
 חלק

              na09a,11a,12,39c,59,68a 

גביע -בר
 קוצני

be12,18       ga8,17 ba15,16   na50b 

זית -בר
 בינוני

  kz7,14,15,16     ga21       
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ברומית 
 איזמלנית

  kz18             

ברומית 
 גדולה

              na4,6 

- ברומית דו

 אבקנית

              na4 

ברומית 
 המטאטא

              na4,39e 

- ברומית זנב

 שועל

  kz19           na1,39d,54 

ברומית 
 יפנית

              na4,6 

ברומית 
 ספרדית

              na4,6,25,33,68a,73 

ברומית 
 עקרה

be12 kz1,3,4,19,21       ba1,14,16,17   na4,04a,6,8,9,10,21,35,37,44,5

3,54,55,57,59,61,63,66,68 

ברומית 
- קצרת

 שיבולית

              na1,6,53,54,63,68a 

ברוניקת 
 המים

        ga24     na04a 

   be2,3 kz2,4,06a,06c sa6,9 sh2,6 ga13,15,19 ba09a,09c ya5 ברוש מצוי 

,be8,18 kz5,18,19     ga19,21 ba13,14,15,16,17 ברקן סורי

18 

  na4,7,35,37,38,39,39b,39c,40a,

40b,50b,53,61,67,68 

חלמית - בת
 שרועה

              na39d 

be2,4,5,6,8,9,10 גדילן מצוי

,14,15,17,18,19,

21,22 

kz2,3,4,5,06c,1

8,19 

  sh6 ga5,7,19 ba7,09a,09c,10,13

,14,16,17,18 

ya3,4,5,6,7 na1,2,3,4,04a,6,8,9,09a,10,12,1

4,15,16,17,18,22,25,26,27,28,2

9,30,31,32,33,35,37,38,39b,39c

,40a,40b,42,44,45,46,47,48,49,

50,50b,53,55,56 

 na04a,6,8,66               גומא ארוך

גומא 
 הפקעים

    sa4   ga5 ba4,5,7 ya6 na1,3,09a,11a,23,44,56 

גומא 
 הפרקים

              na8 
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 ga4,24     na14,15,16,17,19         גומא חום

sa3,7   ga6,10,13,24,25,2     גומא צפוף

7 

ba4 ya3,5,6 na17,18,19,21,63,66 

 na4,6               גזיר דקיק

גזיר 
 המפרקים

              na32 

,kz17,21     ga14,15,17,18,19   גזיר מזיק

24,27 

ba3,15 ya5,6,8 na1,4,6,7,8,9,09a,14,15,16,17,1

9,22,23a,25,26,40b,45,54 

 kz14           na4   גזר ב.מ

 na21               גזר החוף

na4,04a,18,19,39e,40b,45,68a,7               גזר זהוב

2,73 

 na6               גזר יושב

 na6               גזר מצוי

 be13         ba16,17 ya8 na1,4,04a,6,7 קיפח גזר

גרגיר 
 הנחלים

        ga10,24,25,27     na04a,6,8 

 na6,8,57               גרניון גזור

גרניון 
 הארגמן

              na6 

 na6               גרניון רך

דבקה 
 זיפנית

              na4,04a,6,55,62 

 na39d               דבקה זנובה

דבקה 
 משולשת

              na32,56 

דבשה 
 חרוצה

              na3,04a,6,8,11a,14,16,21,44,47

,51,52,53,54,56,58,59,68 

 na8               דבשה לבנה

דבשה 
 סיצילית

              na3,6,16,19,21,40,53,54,55,60,

63,68 

 ga21     na21         דגנין מצוי

 na6,17,18,19,21,24,40b,60               מוץ חום-דו

פרק -דו
 חופי

    sa1     ba1 ya1 na1 
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 be14,15   sa1,3,4,5,6,8 sh3,4 ga7,8 ba10 ya4,5,6 na3,4,6,8 דוחן זוחל

 na6               דוחן נימי

דוחנית 
 השלחין

    sa1,3,4,5,6,7,8,9 sh3,4 ga4,5,6,8,9,10,11,

12,13,14,24 

ba5,12 ya4,5,6 na21 

דוחנית 
 התרנגולים

be1,2,14,15,16,

17 

  sa1,3,4,7 sh3,4,5 ga4,10,24   ya6 na11a,19,29,39b,52,66 

kz10,13,14,15,1   דולב מזרחי

6 

            

-דורת ארם

 צובא

be15,17   sa1,3,4,5,6,7,8,9,1

1 

sh3,4 ga4,5,8,11,26 ba2,4,5,6,7,09a,0

9c,10,12,14 

ya4,5,6 na04a,11a,23,23a,39b,39c,39d,

50a,54,56,58,66,69,70,72,73 

דורה 
 רותמית

              na7 

דטורה 
 אכזרית

              na46,56 

דטורה 
 זקופת פרי

be6,12     sh2   ba4   na9,50a 

דטורה 
 נטויית פרי

        ga4     na3,11a 

קרניים -דל
 כרמלי

be8,13,14,15 kz5,17,18,21     ga19 ba14,16,18   na54 

 na1,2,6,24               זנב נימי-דק

זנב -דק
 קשתני

be2             na1,52 

-דרדר גדול

 פרחים

  kz19             

דרדר 
 הקורים

              na1,2,21,6,24 

kz18,19   sh6 ga17,19,21 ba4   na6,8,31,32,33,35,37,38,39,39b   דרדר מצוי

,39d,39e,40a,50a,50b,67,68,73 

 na39d,53,55,68               דרדר קיפח

             kz14   דרדר קרומי

,be1,2,3,5,10,12 הגה מצויה

13,14,17,18,19,

20 

kz2,4 sa11 sh3 ga4,5,6 ba2,3,4,5,6,09a,0

9c,10,12 

ya1,4 na1,2,3,4,7,8,32,35,37,38,39d,3

9e,40b,46,50,54,68 

היפוכריס 
 קרח

              na1 
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הרדוף 
 הנחלים

be3,7,8,9,11 kz14 sa11     ba09a,09c     

ויתניה 
 משכרת

              na6,28 

ורבנה 
 רפואית

    sa5,7,8,9   ga5,8,9,10,11,12,

13,14,18,24 

ba12 ya5,6 na6,8 

       ga14         ורד הכלב

 na8               ורד צידוני

ושינגטוניה 
 ב.מ.

              na1,6,7 

ושינגטוניה 
 חוטית

              na1 

             kz10   זוטה צפופה

,kz18,19,21       ba14   na2,4,04a,6,8,24,38,39d,40,44   זון אשון

46,47,51,54,57,59,61,63,66,68a

,69,72 

 na1               זון ב.מ.

נוצה -זיף
שא חבוי (ד
 קיקויו)

              na1,4,8 

 sa9   ga13   ya4 na11a     זיפן מצוי

     be12 kz4,12,16   sh6   ba09a,09c,12,13 זית אירופי 

זלזלת 
 הקנוקנות

be10,11,12,21,2

2 

kz9,11,17,21     ga14       

זלזלת 
 מנוצה

  kz17,21             

ארנבת -זנב
 ביצני

              na1,6 

כלב -זנב
 מצוי

  kz10             

זנב כלב 
 עדין

              na8 

עקרב -זנב
 שיכני

              na19 

שועל -זנב
 ארוך

              na8,35,37,52,53,56,62,68 
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שועל -זנב
 מצוי

              na6 

   sa11   ga2,4,24,27   ya6     זנבה נטויה

 na39c,54               סב מצוי-זקן

זקניים 
 משובלים

          ba16     

חבלבל 
-ארץ

 ישראלי

              na39c,39d 

חבלבל 
 החוף

              na1 

חבלבל 
 השדה

be2,3,13,14 kz19 sa3,6,7,8   ga11 ba4 ya5 na4,04a,11a,14,15,18,27,29,39c

,39d,40b,51,54,56,68a,69,72,73 

 na67               חבלבל סורי

חבלבל 
 שעיר

              na53,62 

חבצלת 
 החוף

    sa1           

 be8,9,10,11,12         ba17 ya2,3 na2,67 חוח ספרדי

be13,14,15,17,1 חוח עקוד

8,22 

kz5     ga5,17,24 ba1,3,7,09a,09c,1

0,13,16 

ya1,2,3,5,6,7,8 na4,04a,6,7,9,09a,10,11a,12,18,

19,23a,25,26,28,29,30,31,32,33

,38,39,39c,39d,39e,40,40a,40b,

42,43,44,45,46,48,50a,50b,52,5

3,54,56,57,58,60,63,65 

       be7,10,22 kz17     ga17,21 חוחן הקנרס

חוטית 
 הביצות

              na6,39e 

חוטמית 
 זיפנית

  kz5,06c,14       ba16     

kz17,19,21   sh6 ga17 ba14,16,17,18   na1,4,6,7,39c,40a,40b,43,44,50   חומעה יפה

b,52,68a,69,73 

חומעה 
 מגובבת

be1,3,13,14,15,

16 

kz2,3 sa5,6,7   ga8,9,13,24   ya2,5,8 na1,04a,8 

חומעה 
 מסולסלת

              na53 
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חומעה 
 משוננת

              na04a,6,15,16,17,18,19,21,31,3

5,37,48,53,55,60,65,66 

חטוטרן 
 מצוי

  kz18,21           na8,15,30,35,37,40,66 

חלבלוב 
 ב.מ.

              na1,4,11a,40b,50b,51 

חלבלוב 
 בירותי

              na4 

חלבלוב 
 פרי-קטן

              na04a,6,7,8,19,23a,40b,68a 

חלמית 
 גדולה

be8 kz5             

חלמית 
 אונות-חדת

              na04a 

חלמית 
 מצויה

        ga5,9,10,13,24,27 ba12 ya3,5 na4,6,8,22,52 

חלמית 
קטנת 
 פרחים

              na35,37,56,59 

 na1               חמציץ נטוי

be1   sa7,8,     ba2 ya1,2,5,6 na1,2,3,4,04a,6,7,8,9,11a,14,21 חנק מחודד

,22,23,23a,24,27,28,29,30,42,4

3,44 

חסה 
 רותמית

be16,17   sa3,4,5,8 sh3 ga5,10,15,24,25,2

7 

ba3,6 ya4,5 na4 

kz4,19,21   sh6 ga25 ba18   na1,3,4,04a,6,7,8,19,23a,26,39   חסת המצפן

b,42,50a,57,68a,70 

חסת 
 השבטים

              na6 

חפורית 
 הפקעים

              na04a,63 

חפורית 
 מוזרה

              na1,4,7,25,39d,39e,40b,47,52,5

3,56,57,59,60,63,68a,69,72,73 

חפורית 
 מצויה

be13,14 kz4,18,19,21       ba7   na1,4,25,26,39c,44,53,54,61,68

a,73 

 be10,12     sh4       na1,68 חצב מצוי
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,na4,23a,39b,39c,39d,55,65,68a               חרדל השדה

69,70 

be3,4,6,8,15 kz2,3,4,5,06c,1 בןחרדל ל

8,19,21 

sa5,6   ga24 ba7,10,13,16,17,1

8 

ya2,3,5,6,7 na1,3,4,6,8,9,09a,10,14,15,16,1

7,22,24,25,29,32,33,39c,47,50,

53,54,55,57,58,68a 

,be2,3,6,9,11,12 חרוב מצוי

22 

kz2,4,06c,7,9,1

0,12,13,14,15,1

6 

  sh2,4,6 ga17 ba13,15,16,18     

חרחבינה 
 חופית

    sa1           

חרחבינה 
 חרמשית

  kz16             

חרחבינה 
 מגובבת

  kz17,21           na39,50b 

חרחבינה 
 מכחילה

be8,9,10,11,12,

18,19,22 

kz17,18,19     ga17,21 ba15   na39c,39d,69,73 

חריריים  
 מצויים

              na39d 

חרצית 
 השדות

  kz19           na46 

חרצית 
 משוננת

              na35,37,39,68 

חרצית 
 עטורה

  kz19     ga17,19 ba14,16,17,18   na1,2,3,4,04a,6,8,14,16,21,22,2

4,26,28,30,31,32,38,39,42,45,5

0,58 

טבורית 
 נטויה

  kz16             

 na2,04a               טבק השיח

 na6,50a               טבק אמיתי

       sa6,7   ga25,27     טגטס קטן

 na1               טופח ב.מ.

 na4,53,54,55               טופח גדול

טופח 
 ירושלים

              na54 

           sa5     טופח נאה
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טוריים 
 מצויים

          ba14   na40b,52,62,66 

 na1,2,23a,28               טיון בשרני

,be1,2,3,4,5,6,7 טיון דביק

8,9,12,13,14,15,

16,17,18,19,20,

21,22 

kz1,2,3,4,5,6,06

b,06c,06d,7,8,9,

10,11,12,14,15,

16,17,19,21 

sa1,3,4,5,7,8,9 sh2,3,4,5 ga5,6,8,9,10,11,1

2,14,15,17,18,19,

21,24,25,26,27 

ba1,2,3,5,6,7,09a,

09c,10,12,13,14,1

6,17,18 

ya1,3,4,5 na1,2,3,4,04a,6,7,8,14,15,16,19

,22,23a,28,39,39b,be02,40a,50a

,62,63,66,68a,69 

     ba14           טיון חריף

טיונית 
 החולות

              na1,3,21 

יבלית 
 מצויה

be1,2,3,8,10,12,

15 

kz2,3,4 sa1,4,5,6,8 sh1,4 ga4,5,6,7,8,9,10,1

1,12,17,24 

ba2,3,4,5,6,7,10,1

2 

ya1,3,4,5,6,8 na1,2,3,4,04a,6,7,8,9,09a,12,14

,21,23,23a,24,28,29,32,33,38,3

9b,39c,39d,40b,42,43,50,50b,5

3,54,56,57,60,62,66,68,68a,69,

70,72,73 

be14,15,16,17   sa3,4,5,6,8 sh1,2,3 ga4 ba2,3,6,7,09a,09c ya2,3,4,6,7 na1,4,7,8,9,09a,10,11a,12,14,1 ינבוט השדה

5,16,17,18,19,25,27,33,40a,40b

,46,48,49,51,54,56,57,58,62,63,

68a 

יצהרון (עץ 
השמן) 
 המכסיף

              na1 

יקינטון 
המים 

(איכהורניה 

 רגל)-עבת

              na1 

be17 kz8 sa5,6,8,11 sh3 ga4,12,13,14,15,2 ירבוז ב.מ.

4,25,26,27 

ba4,6,7,10,14 ya3,4,5,6 na11a,12,19,39d,40b,42,45,48,

50a,50b,51,52,54,56 

-ירבוז ירוק

 שבולת

              na04a 

 na39b,39c,68a,69,73               ירבוז לבן

ירבוז 
 מבריק

        ga17     na3,15,19,68a 

ירבוז 
 מופשל

          ba18   na04a,39c,56,58,69,70 

 na04a               ירבוז קוצני
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,ba14   na4,04a,11a,23a,39c,44,68a,70           בוז שרועיר

73 

ירוקת 
 החמור

  kz21     ga5     na3,4,04a,7,09a,10,11a,14,15,1

9,23a,27,32,39c,39d,42,44,45,5

1,56,58,73 

 na39c               כוכבן מצוי

כותלית 
 יהודה

  kz14,19,21 sa7   ga6,8,9,11,24,25   ya4 na1,6,8,28,45 

כותלית 
 פורטוגלית

  kz3,10,16             

be8,10,11,12,22 kz4,6,06b,06d,1 כליל החורש

6 

  sh6   ba15,16     

 na6,8               כמנון קיפח

 ba18   na4,69           אוז ב.מ.-כף

אוז -כף
 האשפות

  kz2   sh6       na4,6,09a,14,15,31,32,47,48,49

,59 

וז א-כף
 מבאישה

              na58 

אוז -כף
 לבנה

  kz18,19,21 sa3,5,6,8   ga24,25,26 ba2,14 ya5 na4,6,7,9,39b,48,52,69,70 

אוז -כף
 ריחנית

    sa1,5,6   ga4,6,8,11,12,13,

24,25,26,27 

ba14 ya2,4,5,6 na1,3,7,50a 

זאב -כף
 אירופית

        ga24     na4,04a,6,8 

חתול -כף
 ועהשר

              na1 

צפרדע -כף
 איזמלנית

              na6 

 na1,21               כרוב החוף

 na6,17,18,19               כרוב הנפוס

,na4,19,25,40a,40b,42,44,45,52               כרוב שחור

53,56,60,61,63,68a 

 na1               כריך ב.מ.

 na6,8               כריך מחולק

 na04a,6,7               כריך מרוחק

 na1               כריך רווח
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 na6               כריך שחום

 na6               כריך שעיר

כרפס 
 הביצות

    sa5,7   ga4,10,13,18,24,2

5,27 

    na04a,6,8,15,16,17,18,19,21 

 na2,6,8,42               כרפס ריחני

be2,3,5 kz21 sa1 sh3 ga5,6,7,11,24,25 ba6,7,12   na1,11a,39b,45,50a,51,52,56,5 מ.כשות ב.

8,68a,69 

 na04a               כשות השדה

 na38,54               כתרון כרתי

     be8,10,11,12,22 kz10,14,15,16     ga17,18 ba15,16 לבנה רפואי

לבנונית 
 ימית

    sa1           

טוס לו
 הביצות

              na1,6,7,16 

לוטוס 
 מכסיף

              na1 

             kz5   לוטוס מצוי

 na2               לוטוס נאכל

-לוטוס צר

 עלים

              na1,6,7,8,14,22 

 na21               לוטוס שעיר

לוענית 
 גדולה

  kz2,10,16   sh6       na39 

לוענית 
 יחויר

  kz18,19,21           na11a 

לוענית 
 מפושקת

              na67 

 na28               לוף ב.מ.

 na8               לוף ירוק

לחך 
 איזמלני

be13,14 kz4 sa4,5   ga13 ba3,4,5,6,7,12   na4,6,8,21,23a,24,39,40b,52,53

,54,61,68 

 na21               לחך הודי

לחך 
 חותהמל

              na1,2 

 be3 kz18           na4,28,38,39e,67,68 לחך מצוי
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                 לחך שסוע

 na6,21,24               ליפיה זוחלת

לכיד 
 הנחלים

be1,12,17 kz19 sa1,3,5,6,7,8 sh2 ga4,5,6,7,8,9,10,1

1,12,13,14,15,24 

ba2,3,4,5,6,7,09a,

09c,12,14 

ya1,3,4,5,6,8 na1,3,04a,6,7,8,9,10,12,21,22,2

3,23a,24,32,35,37,39,39b,40a,4

4,49,50,50a,51,52,56,57,65,66,

67,68a,69,72 

,ga12,13,15,17,24     na04a,9,19,32,38,43,46,50,50a         לכיד קוצני

50b,51 

לנטנה 
 ססגונית

    sa5           

-לענה חד

 זרעית

              na1 

ית לפופ
 החוף

          ba1 ya1   

לפופית 
 החיצים

              na1,4 

לפתית 
 מצויה

  kz18,19,21     ga17,19 ba14   na2,04a,6,11a,35,37,38,39,50b,

61,67,68,69 

כלב -לשון
 כרתית

              na4,6 

פר -לשון
 סמורה

        ga11 ba12   na72 

שור -לשון
 מגובבת

              na21 

לשישית 
 הצבעים

be17 kz7,8,17,18,19 sa3,4,6 sh2,3,4 ga10,12 ba4,5 ya6,8 na3,7,11a,12,19,23a,39c,39d,40

b,50b,69,70,72,73 

לשישית 
 מקומטת

              na39d 

חול -מד
 דוקרני

          ba1 ya1 na1 

מורית 
 גדולה

be3 kz14           na6,8 

-מלוח קטן

 פרי

              na1,3,46,47 
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מלוח 
 מפושק

be1 kz1,2,3       ba1,2 ya1,2,3,4,5,6,8 na3,4,6,9,09a,10,11a,12,14,23a,

25,26,32,39b,40,40b,42,43,45,5

6,60,68a,69 

 ba1   na1,2,4,7,28           מלוח רגלני

מלוכיה 
 נאכלת

        ga2 ba4 ya6   

מלחית 
 אשלגנית

  kz1 sa1     ba1 ya1 na3 

מלחית 
 הבורית

be1 kz1,3       ba2 ya1,2,3,5,6,7 na1,3,4,7,9,09a,10,11a,19,23a,2

5,40,47,52 

מליסה 
 רפואית

be3,10,11,12,22 kz2,3,10,16,17,

21 

    ga11 ba14,15,16     

מסרק 
 שולמית

              na56,62 

 kz2           na4,8,52,53   מעוג אפיל

,kz18       ba18   na3,4,8,09a,10,12,14,15,16,17   מעוג כרתי

18,22,23a,25,27,33,39b,42,46,4

7,48,49,50,54,55,56,57,58,59,6

0,61,62,63,65,66,68a,70,73 

 na6,18,40b,57,67,68               מעוג מנוקד

 na1               משיין גלילי

-מקור

חסידה 
 חלמיתי

              na04a,32 

גנית מר
 השדה

              na6,8,14,16,24,52 

מרגנית 
השדה זן 

 השדה

              na21 

מרוה 
 משולשת

be10 kz10     ga21 ba16     

kz21       ba14,15   na3,4,6,8,18,19,23a,26,32,42,4   מרור הגינות

4,45,50a,55,56,65,68a,70 

 na6               מרור ימי

 na4,6               מרור מכחיל
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מרקולית 
 מצויה

  kz19 sa5   ga27 ba14   na04a,6,8,14,28,52,65 

מררית 
 מצויה

  kz21       ba16,17     

 ga7,24     na1,8         משיין גלילי

נהרונית 
 חוטית

              na39e 

נהרונית 
 מסרקנית

              na39e 

נהרונית 
 צפה

              na4,7,8 

 na6               נורית המים

 na43,52,54,55               נורית המלל

נזמית 
 לופתת

              na8 

נימפאה 
  תכולה

       na4 

                 ניסנית ב.מ.

ניסנית 
-ארץ

 ישראלית

  kz17             

ניסנית 
 זיפנית

  kz18,19       ba16,17   na39,67 

 na39c,39d,40b,46,68a,70,73               הקמה נירית

נסמנית 
(דוחנן) 

 קיפחת

          ba4,5 ya6   

 na50a               נענה חריפה 

נענה 
 משובלת

  kz14 sa5,6,7,8   ga4,5,6,8,9,10,11,

12,13,14,15,17,18

,24 

      

נעצוצית 
 סבוכה

                

חלב - נץ
 עלים-שטוח

              na1 
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הלילה -נר
 החופי

              na1 

be1,2,3,4,5,15 kz2,06c,7,10,14 נשרן הדוחן

,15,16,19 

  sh3,6 ga9,10,11,14,15,1

7,18,19,21,24,25 

ba09a,09c,12,13,1

4,15,16,17,18 

  na1,3,04a,6,8,14,26,39b,50 

   ba2,3 ya4,6,8           נשרן מכחיל

 na4,6               נשרן צפוף

 na58               סביון אביבי

סולנום 
 זיתני

          ba7,09a,09c ya4 na3,23a,24,42,50,50a,54 

סולנום 
 שחור

be2   sa3,7   ga11,13,24,26,27 ba4   na4,04a,6,8,11a,12,21 

סולנום 
 שעיר

        ga17 ba14   na7,42 

kz1,3 sa3,5,7   ga24 ba2,3,4   na3,04a,6,7,8,14,15,16,17,18,1   סוף מצוי

9,23a,24,42,60,65 

סחלב 
 הביצות

              na6 

סייגית 
 מבריקה

              na04a,8 

סינפיטון 
-ארץ

 ישראלי

      sh6         

סיסנית 
 הביצות

              na6 

סיסנית 
 הגינות

              na6 

סירה 
 קוצנית

be8,9,10,11,12 kz16     ga21 ba12,13,14,16,17,

18 

  na39,50b,67 

,kz18     ga5,6,7,8,9,10,12   סלק מצוי

13,15,24,25,26,27 

ba2,4,7 ya3,4,6,7,8 na4,04a,6,9,09a,10,12,18,19,23

a,24,30,31,32,40,44,45,47,52,5

4,56,63 

הכלב -סם
 המזרחי

              na04a,6 

 kz1           na1,2,6,7,8   סמר חד

 na1,2,6,7               סמר ימי

 na21               סמר מחוייץ
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 na2,16,17,19,21,22               סמר מצוי

 na1,7               סמר מרצעני

 na1               סמר ערבי

סרפד 
 הכדורים

be3     sh6     ya6 na4,9,09a,10,30,31,33,46,49,50

a 

 na6,56               סרפד צורב

na1,2,4,04a,6,7,8,14,15,16,17,1               עבדקן מצוי

8,19,21,22,24,25,35,37,40,40b,

42,43,60,65,66 

עבקנה 
 שכיח

be1,2,7,13   sa3,9 sh2,3 ga8,9,12,14,15,17

,18,19,24,26,27 

ba2   na04a,6,8 

עדעד 
 הביצות

          ba1,2 ya1 na1,2,6,7,8,23a 

   kz1,3 sa1     ba1 ya1   עדעד כחול

עדשה 
 תרבותית

    sa5           

מים -עדשת
 ב.מ.

              na04a 

מים -עדשת
 זעירה

              na7,15,16,17,18 

               be12 עוזרר קוצני

be1,13,14 kz3,4,5,15,17,1 עולש מצוי

8,19,21 

    ga17,18,19,21,24,

26 

ba10,16,17,18 ya2,3,8 na4,6,9,09a,10,11a,12,19,35,37

,39,39c,39d,40b,50b,52,53,56,5

7,59,61,65,66,67,68,68a,69,70,

72,73 

עופרית 
 אירופית

        ga7,24,25,26,27     na1 

עקרב -עוקץ
 ב.מ.

  kz17,18,19,21       ba14   na3,23a,24,39d,69 

עקרב -עוקץ
 בשרני

          ba1 ya1   

עקרב -עוקץ
 שעיר

be8,12 kz7,8 sa4 sh1 ga12 ba4,5,7     

 ba14   na4,6,8,26,45,53,54           עוקצר מצוי

עטיינית 
 ב.מ.

              na43,44 
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-עטיינית דו

 אבקנית

              na1 

עטיינית 
 פקטורי

be1   sa3         na1 

עטיינית 
 קצרה

be1   sa3         na1,7,39e 

 na8               עיריוני צהב

 ga17 ba16,18   na67         עכנאי יהודה

עכנאי 
 מגובב

  kz17       ba7,10,12     

 sa1       ya1 na1,21     עכנאי שרוע

 na1               עלוק מצוי

עפעפית 
(קיקסיה) 

 הקנוקנות

  kz21       ba14   na6 

עפעפית 
(קיקסיה) 

 עלים- עגולת

  kz4,18,19,21     ga6,8,10,24     na24,40b,45 

עפעפית 
(קיקסיה) 

 שרועה

              na1,2,4,7,15,42 

be11 kz14,16,17,18,2 ער אציל

1 

  sh6   ba17     

ערבה 
 מחודדת

  kz7,10,14,16           na8 

-ערבז דק

 פרחים

              na21,24 

ערבז 
 משובל

              na7,21 

ערברבה 
 שעירה

    sa3,4,5,7   ga11   ya5 na3,4,04a,6,7,8,15,16,17,26,62,

65 

ערידת 
 הביצות

              na6 

ba2,3   na1,4,04a,6,7,14,19,30,42,43,4           ערר כרתי

4,45 

 na04a               עשנן מטפס
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be10,12,22 kz06c,7,8,10,15 פואה מצויה

,16,17 

      ba15     

,be2,3,5,6,7,8,9 פטל קדוש

10,11,12,13,17,

18,19,21,22 

kz2,3,4,5,6,06b,

06c,06d,7,8,9,1

1,12,13,14,16,1

7,18,21 

sa3,4,5,6,7,8,9 sh3,4,5,6 ga4,5,6,7,8,9,10,1

2,13,14,15,17,18,

19,21,24,25,26,27 

ba4,7,10,12,13,16

,18 

ya5 na1,4,04a,6,7,8,14,15,26,28,46 

 ba12,14,15   na67           פיגם מצוי

פיקוס 
 התאנה

  kz4,14 sa8   ga5,10,19,26 ba09a,09c     

פלגית 
 שיחנית

              na04a,6 

פלפלון דמוי 
 אלה

be3,4   sa4 sh2       na3,04a,6,7,14,15,17,45 

-פספלון דו

 טורי

    sa3,4,5,6,7   ga4,6,24 ba4,5,6 ya3,5,6 na4,6,8,9,09a,18,19,39b,40a,60

,62,63 

פספלון 
 מורחב

        ga12,13,27     na6,39b 

פספלת 
 התאומים

              na3 

 kz18,19,21           na73   פרג אגסני

     ba1           פרגה צהובה

-פרסה דלת

 תרמילים

              na21 

         sh6       פרסיון גדול

פרע 
 ולסלמס

be3,5,7,8,9   sa8     ba16,17     

פרעושית 
 משלשלת

              na4,6,7,8,21,22 

פרעושית 
 ערבית

        ga5,6,8,9,11     na39e,40b 

פרקינסוניה 
 שיכנית

              na1,7,43 

פרקן 
 עשבוני

                

 be21 kz3       ba09a,09c,12   na1 צבר מצוי

 na50b               ן נקודציפור
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ציפורנית 
 מגוונת

              na21 

צלבית 
-ארוכת

 שבולת

          ba16     

שור -צלע
 דקיקה

              na7 

be2,3,6,7,8,9,10 צלף קוצני

,11,12,18,22 

kz4,06c,7,8,10,

15,16,17,18,19,

21 

  sh4 ga11,25 ba2,3,6,09a,09c,1

4,16,18 

ya5 na4,6,7,8 

צלקנית 
 נאכלת

              na1 

 na6               צנון מצוי

צנינה 
 קוצנית

                

קדד 
 האנקולים

              na68 

 ba4,7   na50b           קוטב מצוי

קוטנדיה 
 פלישתית

              na21 

be8,19 kz5,18,19,21       ba09a,09c,14,15,1 קורטם דק

6,17,18 

  na1,2,39b,39c,40b,50b,53,66,6

8,72 

קזוארינה 
 ב.מ.

  kz4             

- קחון ארץ

 ישראלי

  kz17,18       ba18   na39d,61,73 

 kz19           na1,42,69   קחון ב.מ.

 na8               קחון הגליל

     be8 kz4       ba1 קחון מצוי

קחוינה 
 מקרינה

              na6 

קחונית 
 מצויה

              na2,21 

קידה 
 שעירה

be4,9,10,12,22 kz5,06c,8,9,10,

11,12,13,15,16,

17 

    ga21 ba13,14,15,16,18   na39,50b,67 
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קיטה 
 רתמית

  kz2       ba16,17     

קייצת 
 מלבינה

              na3,14,42 

קייצת 
 מסולסלת

be3,16 kz1,2,3,4,6,06b,

06d 

sa3,4,5   ga5,6,13,25,26,27 ba2,3,4,7,12,13 ya4,5,7,8 na11a,59,68a 

קייצת 
 קנדית

              na04a 

קיסוסית 
 קוצנית

be11,12,22 kz9,11,14,15,16

,17 

  sh6 ga13,14,17,21 ba15,17     

,be4,5,10,11,12 קיפודן מצוי

13,18,19,20,21,

22 

kz4,5,6,06b,06d

,7,8,9,11,12,13,

14,15,16,19 

    ga21 ba10,16,18   na4,39,39c,50b,67 

be2,4,5,6,8,13,2 קיקיון מצוי

0 

kz4,5,6,06b,06c

,06d,8,12,13,14

,15,16 

sa3,4,5,6,7,8,9,11 sh2 ga5,6,8,9,10,11,1

2,13,15,17,18,19,

24,25,26,27 

ba2,4,6,7,10 ya3,5,8 na3,4,04a,6,33,39d,45,50a,58 

be1,2,7,13 kz1,2,3,4,5,6,06 קנה מצוי

b,06c,06d,7,8,9,

11,12,14 

    ga5,6,9,10,14,15,

24,27 

ba1,3,4,6,10,12,1

3,14 

ya1 na1,3,4,04a,6,7,8,9,09a,14,15,1

6,17,19,21,22,23,23a,24,25,26,

28,29,30,31,32,33,40,42,44,45,

46,47,48,50,54,57,60,61 

סוכר -קנה
 גבוה

              na1 

סוכר -קנה
 ימצר

              na1 

 na39c,68               קנרס סורי

קרדה 
 מכסיפה

  kz19       ba13   na53,70,73 

קרדריה 
 מצויה

              na3 

   sa1     ba1 ya1     קריתמון ימי

מוץ -רב
 מחוספס

              na6 

 sa4,5,6,11   ga12,14,15 ba4,5,7 ya5,6 na1,11a,19,40a,40b,52     רגלת הגינה

 kz17           na6,10,55   רוש עקוד

 sa4     ba12   na6     רימון מצוי
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רשתון 
 השדות

              na6 

- שבולת

שועל 
 מתפרקת

              na3,4,6,8,25,68a 

- שבולת

 שועל נפוצה

be3,8 kz2,4,5,06c,17,

18,19,21 

  sh6 ga14 ba7,16,17,18   na4,04a,6,8,09a,10,17,18,21,29

,32,39,39b,39c,39d,45,46,50b,5

2,53,54,56,59,60,61,66,68a,69,

70,72,73 

             kz16   שבטבט ענף

             kz4,7,10   שבטן לבן

שברק 
 מלבין

              na53,54,68 

שברק 
 משובל

be13,14 kz5       ba7   na4,8,16,39c,53,54,68,68a 

שברק 
 משונן

              na4,21 

שברק 
 סיצילי

              na54 

 ba16,17   na6,7,8,50b           שברק קוצני

 na1               שום גבוה

 na8               שום משולש

,be3,4,5,6,7,8,9 שומר פשוט

11,12,13,14,17,

18,19,22 

kz2,3,4,5,6,06b,

06c,7,8,9,10,11,

12,13,14,16,18,

19,21 

  sh3,4,5,6 ga5,7,8,9,11,14,1

5,25 

ba6,7,09a,09c,10,

12,13,14,16,17 

  na1,8,50b 

 na1,33,56               שוש קרח

שחליים 
 גבוהים

              na6 

שחליל 
 שרוע

              na04a,6,16,35,37,39e,47,52,56 

be3,4,6,7,8,19,2 שיזף מצוי

1 

kz4,06c,12   sh3,6 ga5,6,10,17 ba10,12     
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אברהם -שיח
 מצוי

be2,3,4,5,6,7,8,

9,10,11,12,17 

kz2,3,4,5,6,06b,

06c,06d,7,8,9,1

1,12,13,14,16,1

7,18,19,21 

  sh3,4,5,6 ga4,6,7,8,9,10,11,

12,14,15,17,19,21

,24,25,27 

ba4,5,6,09a,09c,1

0,12,13,14,15,16,

17 

  na1,35,37,38,39,39b,67,70 

.מ. שיטה ב

 (ריחנית?)

be2,3               

שיטה 
 כחלחלה

be5,6,7,13 kz1,3,4,06c sa1,5,9,11 sh1,2 ga5     na1,04a,6,7,15,17,21,24 

שלהבית 
 דביקה

be11,12 kz16,17       ba14     

be12,13,15 kz3,4,5,19,21   sh3,6 ga17,18,19 ba7,10,12,14,16,1 שלמון יפואי

7,18 

ya4 na4,6,8,15,19,39c,40,40b,43,53

,54,55,56,70 

 na1,4,04a,6,7,8,14,15,21               שנית גדולה

שנית 
 מתפתלת

              na6,8,39e 

שנית שוות 
 שיניים

        ga10,13,24     na11a,14,17,18,21,24,39e,40b 

     ba09a,09c           שסק יפני

שעורה 
 נימית

              na1,4,04a,6,8,35,37,40,45,52,6

3,68a 

שעורת 
 הבולבוסין

be8 kz17,19       ba16   na8,39,39c,67 

שעורת 
 החוף

                

שעורת 
 העכבר

              na1,4,6,7,8,30,35,37,38,39e,46,

56,66 

שעורת 
 התבור

be8               

שערור 
 שעיר

  kz17       ba16     

שערות 
מית שול

 מצויות

  kz14,16             

     be22         ba12,13 שקד מצוי

שרביטן 
 מצוי

be1,2,3,12,18 kz4,6,06a,06b,0

6c,06d 

sa6   ga13,24 ba15 ya5 na1 
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שרכיה 
 אשונה

  kz16     ga18,19       

שרעול 
 שעיר

be17 kz2,3,4,5,06c   sh4 ga5,6,9     na1,2 

שרעול 
שעיר זן 

 חולה

              na1 

- שרשר רב

 שנתי

        ga5,6,24 ba6 ya3,4,6,8 na4,04a,6,7,8,11a,12,14,15,22,

25,26,27,29,40a,40b,52,53,54,5

5,57,61,65,66,68a 

שרשר 
 שיחני

        ga6 ba3   na1 

תולענית 
 דוקרנית

be1   sa3,5,7,8         na8 

 kz14 sa6         na2,39,68   תות לבן

תלתן 
 אלכסנדרוני

          ba16     

תלתן 
 אלמוות

              na1,2,6,7,8 

תלתן 
 הארגמן

  kz17           na16,17 

תלתן 
 הביצות

              na6,14,16,17 

 na8,21,68,73               תלתן הפוך

 na68               תלתן זוחל

 ba16   na8           תלתן חקלאי

תלתן 
 כוכבני

              na21,68 

 na14,35,37,68               תלתן לביד

 na8               תלתן קיפודי

 na1,6,7,45               תלתן רפה

תלתן 
 תריסני

                

           be2   sa4 תמר מצוי
  


